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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 036/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Dr.ª Milena Ramos de Lima e 

Souza Paro, Diretora do Foro da Comarca de Alta Floresta-MT, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a competência do Juiz no exercício da Diretoria do Foro 

– COJE art. 52, inc. V;

CONSIDERANDO a Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho 

Nacional de Justiça, bem como o Provimento nº 05/2015, de 22 de janeiro 

de 2015, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

definiu a política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos 

oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária e medidas 

alternativas à pena;

CONSIDERANDO o Ofício n. 03/2018-GAB/DIR nos autos do Pedido de 

Providências n.º 964-62.2018.811.0007– Id. 163876, que solicitou a 

adoção de providências visando a publicação de Edital de convocação 

das entidades assistenciais interessadas no cadastramento e 

apresentação de projetos para utilização de verbas oriundas de penas de 

prestação pecuniária e de medidas alternativas;

RESOLVE:

I – DESIGNAR as servidoras Cleides Nogueira Carvalho Ghellere - 

Matrícula 8346, Gestora Administrativa 3, Maria Izabel dos Anjos Olsen - 

Matrícula 4430, Gestora Judiciária e Lucilene Tizo Petri - Matrícula 7093, 

Gestora Judiciária, todas lotadas nesta Comarca, para comporem a 

Comissão para Cadastro das Entidades, nos autos do Pedido de 

Providências n.º 964-62.2018.811.0007– Id. 163876.

II - Publique-se. Remeta-se cópia desta Portaria ao Conselho da 

Magistratura e à Corregedoria Geral da Justiça.

Alta Floresta, 18 de Junho de 2018.

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003358-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON DINIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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 14251199; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003503-18.2017.8.11.0007
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MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA (AUTOR)
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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)

 

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 14252294; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1000433-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HUYNTER CARINHENA OAB - MT0008061A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. S. (RÉU)

 

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 14254282; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002417-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002417-75.2018.8.11.0007. AUTOR: 

SILVIA APARECIDA RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

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

cobrança do seguro obrigatório DPVAT proposta por Silvia Aparecida 

Ribeiro contra a Seguradora Líder de Consórcios do Seguro Dpvat, ambos 

devidamente qualificados. Da análise dos autos, pretende a parte autora a 

concessão da Justiça Gratuita, alegando não possuir condições de arcar 

com as custas e taxas processuais sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família. Pois bem, a meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser 

assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

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

deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de 

Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode 

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

parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos 

legais. Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra 

definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem renda 

familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, nos casos em 

que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de necessidade 

resta debelada, necessitando aquele que requer assistência da 

defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

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

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Ante o exposto: 1) 

INTIME-SE, a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada 
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(seja por meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, 

conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 2) Decorrido o prazo, 

com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. 3) CONSIGNE-SE que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002346-73.2018.8.11.0007

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:

ELIANE APARECIDA SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002346-73.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP 

EXECUTADO: ELIANE APARECIDA SANTANA Vistos. 1) RECEBO a inicial 

em todos os seus termos, já que devidamente emendada. 2) Caso haja 

pedido da parte exequente neste sentido, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a certidão de que trata o art. 828 do CPC/2015 

devendo o exequente, nesse caso, comprovar nos autos a(s) efetivação 

(ções) da (s) averbação (ções), no prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 

828, § 1º). 3) CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, 

contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 

CONCEDO os benefícios do art. 212, § 2°, do CPC/15. 3.1) A parte 

executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, 

no prazo de quinze (15) dias, após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 

3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para 

embargos, 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 seis (06) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa 

renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo 

essa opção, deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o 

depósito inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, 

mas, também continuar a depositar as parcelas vincendas, 

independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, 

CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da opção de 

que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar acerca 

de tal pleito, após o que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, 

na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3.4) Se infrutífera a citação, 

arreste-se tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, nos 

termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 4) FIXO os honorários em dez 

por cento (10%) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, caput), 

reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento no 

prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 5) Decorrido o prazo 

sem o devido pagamento, CERITIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002476-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA CORDEIRO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002476-63.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANDREIA DA SILVA CORDEIRO - ME Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo Banco Bradesco Finaciamentos 

S.A em face de Andreia da Silva Cordeiro - ME, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Vieram os autos à minha conclusão. Pois bem. Como reconhecido no 

caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verifica 

por meio de carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos 

e Documentos ou pelo Protesto de Título. Nesse ponto, a jurisprudência, 

com dissidência mínima, sufragou o entendimento de que bastará à 

notificação extrajudicial a entrega da correspondência no endereço do 

devedor, mesmo que não recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a 

antiga discussão acerca de ser necessária a notificação pessoal do 

devedor restou superada, atualmente vigendo a presunção juris tantum de 

que o destinatário tenha recebido a correspondência entregue na sua 

residência. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela própria 

dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “Art. 

2º (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”. Logo, a notificação extrajudicial ou, como queiram, o protesto do 

título não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito 

de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da 

correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, já estava 

ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. Em abono 

ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte julgado: “ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000440-67.2017.8.11.0050 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - 

PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR - MORA NÃO CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com 

aviso de recebimento. Não demonstrado o efetivo recebimento da 

notificação extrajudicial pelo motivo “endereço insuficiente”, não resta 

comprovada a mora do devedor fiduciário. (...) (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)” grifei. Então, da confrontação 

do entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se 

é prescindível que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, 

a constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. Portanto, da análise diminuta do caso 

judicializado, existe somente a cópia de notificação redigida pela parte 

autora, inexistindo qualquer informação que diga a respeito da notificação 

do devedor ou terceira pessoa. De fato, em casos tais, a obrigação é do 

comunicante diligenciar para que a correspondência chegue até a 

residência do destinatário. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC/15, EMENDE a 

inicial, sob pena de indeferimento para: a) COMPROVAR a mora da 

devedora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. b) 

RECOLHER as taxas e custas processuais. Após decorrido tal prazo, com 

ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Consigne-se que o presente despacho observa o disposto no 

artigo 10 do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida 

determinação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE SOARES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002706-42.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ARIELE SOARES CORREA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Em tempo de 

regularizar o feito, verifica-se, consoante certidão de Id. 13847627, que há 

o valor de R$ 2.845,73 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e 

setenta e três centavos), vinculado a estes autos na conta única do TJMT, 

por força da decisão de Id. 11859206, que determinou o bloqueio de R$ 

3.200,00 (três mil e duzentos reais), para a compra dos medicamentos que 

a parte autora faz uso, em quantidade suficiente para o uso pelo período 

de 04 (quatro) meses. Foi determinada a intimação da parte requerida para 

se manifestar quanto ao bloqueio, contudo, quedou-se inerte, sendo 

intimada a empresa farmacêutica para realizar a entrega dos 

medicamentos, comprovando sua entrega juntando notas fiscais aos 

autos, para só assim, receber o valor bloqueado dos ativos financeiros da 

parte requerida. Ao Id. 12999017, foi expedido alvará na quantia de R$ 

372,86 (trezentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), 

conforme nota fiscal juntada ao Id. 12999029. O Ministério Público se 

manifestou ao Id. 13240661 pugnando pela procedência da demanda. Foi 

proferida sentença ao Id. 13714326, resolvendo o mérito da questão, 

julgando o processo procedente, condenando a parte requerida a 

solidariamente fornecerem os fármacos que a parte autora necessita para 

a manutenção de sua saúde. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Decido. Primeiramente, ressalva-se que, embora a sentença não 

tenha transitado em julgado, ela é manifestamente o entendimento deste 

Juízo no caso concreto, portanto, consigno que foi confirmada a medida 

liminar outrora deferida, razão pela qual, mantem-se seus efeitos, levando 

em conta ainda que a tutela pretendida pela requerida é satisfativa. 

Ressalto, também, que conforme consta na inicial, assim como nos 

documentos juntados aos autos, o trato da requerente é sucessivo, deste 

modo, a sentença supramencionada manterá seus efeitos até o momento 

em que se fizer necessário o tratamento da autora. Nesta linha de 

pensamento, friso que, o montante de R$ 2.845,73 (dois mil e oitocentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), não perdeu sua 

finalidade, qual seja, propiciar a autora o fornecimento dos fármacos ao 

qual necessita. Assim, verifico que a decisão que bloqueio valores da 

parte requerida, determinou que fosse a uma quantia que pudesse garantir 

o medicamento pelo lapso de 04 (quatro) meses, porém, a quantia liberada 

para a empresa farmacêutica foi de um valor inferior ao deferido, sendo 

cada medicamento disponibilizado unitariamente. Nesta senda, não 

cessada a necessidade da autora de usar os fármacos, verificando ainda, 

que não houve o cumprimento integral da decisão de Id. 10731624, 

DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar se os requeridos estão disponibilizando os medicamentos 

que ela faz uso e consequentemente a necessidade da quantia 

depositada na conta única do TJMT, a fim de libera-la para compra de 

novos medicamentos, ou liberação em favor da parte requerida. Se 

informado que os fármacos estão sendo fornecidos de forma adequada, 

EXPEÇA-SE alvará de liberação, em favor da parte requerida. Caso a parte 

autora alegue que os medicamentos não estão sendo disponibilizados, 

junte aos autos 03 (três) orçamentos para eventual liberação do valor, no 

mesmo prazo acima assinalado. Após o decurso de manifestação da 

requerente, INTIME-SE a parte requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste o que entender de direito. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002835-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARQUES DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002835-47.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ELIAS MARQUES DO ROSARIO RÉU: SOROCRED - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Vistos. 1) As circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a transação. Assim, PASSO A SANEAR 

o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC/2015. Inexistindo 

preliminares e questões processuais pendentes a serem decididas, bem 

como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a 

ser sanada, declaro o feito saneado. 2) No tocante à expedição de ofícios 

ao SPC e Serasa para verificação de eventuais restrições em nome do 

requerente, entendo que o pedido não merece acolhimento, tendo em vista 

que é uma diligência que incumbe a parte requerida e não ao Juízo, salvo 

se houver explicita negativa do órgão ao qual se requer a informação, o 

que não é o caso dos autos. Assim, nos termos do art. 370, parágrafo 

único, do CPC/15, indefiro o pedido de Id. 12990760. 3) Por outro lado, 

entendendo ser necessário ao deslinde do feito, DETERMINO a realização 

de prova pericial (grafotécnica) de ofício, com fundamento no art. 464, § 

2°, do CPC/15, para o fim de verificar a autenticidade, ou não, da 

assinatura aposta no contrato aportado ao Id. 9450499, cujos honorários 

serão rateados igualmente entre as partes, ressalvando o disposto do art. 

95, § 3º, do mesmo diploma legal. 3.1) INTIME-SE o requerido, nos termos 

dos arts. 379, inciso III, 396 e 399, incisos II e III, todos do CPC/2015, a fim 

de apresentar as vias originais dos termos do contrato de Id. 11561152, 

pág. 1 e 2, no prazo de cinco (05) dias (art. 398, CPC/2015), sob pena de 

admitir-se os fatos alegados verdadeiros, nos moldes do art. 400, do 

CPC/15. 3.2) Para a realização da prova pericial grafotécnica, NOMEIO a 

empresa, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, 

n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de 

peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, para efetuar 

perícia, a ser realizada por perito grafotécnico, visando avaliar a 

autenticidade da assinatura aposta, no contrato juntado aos autos, 

independentemente de compromisso, nos termos do art. 466, do CPC/15. 

3.3) Após o cumprimento do item “3.1”, INTIMEM-SE ambas as partes para, 

querendo, no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem na forma do § 1º 

do art. 465 do CPC/2015. 3.4) Com os quesitos (e só após a apresentação 

destes), INTIME-SE o Sr. Perito para informar o valor de seus honorários e 

atender ao disposto no § 2º do art. 465 do CPC/2015, no prazo de cinco 

(05) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do perito, a possibilidade 

de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC/2015 (no caso previsto no inciso 

II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, 

podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da 

causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo), caso o 

perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. 3.5) 

Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito, na forma do § 3º 

do art. 465 do CPC/2015, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para, 

querendo, manifestarem-se no prazo de cinco (05) dias, nos moldes do 

art. 95, § 3º, do CPC/15, tendo em vista que a parte autora é beneficiária 

da Justiça Gratuita. 3.6) No caso de discordância, que apresente 

contraproposta no prazo de cinco (05) dias, ao que deverá ser INTIMADO 

o perito para manifestar, justificadamente, se concorda, ou não, em igual 

prazo, podendo apresentar nova proposta de honorários. 3.7) Após o 

cumprimento dos itens “3.5” e “3.6”, façam os autos CONCLUSOS para 

que este Magistrado possa arbitrar o valor dos honorários (art. 465, § 3º, 

in fine, CPC/2015). Desde já deixa-se registrado que, o pagamento 

referente aos honorários periciais seguirá o regido pelo artigo 95, § 3º, 

inciso II, do CPC/2015. 3.8) Após a decisão de que trata o item “2.7”, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o Perito Judicial para designar data, local e 

horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para que 

a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), podendo 

retirar os autos em carga para análise dos documentos que instruem o 

feito, inclusive, do contrato original contendo a assinatura a ser periciada. 

3.9) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto 

a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015). 

3.10) Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de quinze (15) dias, seus pareceres. 3.11) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em trinta (30) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 3.11.1) O laudo pericial deverá conter a exposição 

do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 
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3.11.2) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em quinze (15) dias, na 

forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo. 4) INTIMEM-SE ambas as 

partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para os fins do § 

1º do art. 357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 16 de julho de 2018. Tibério de Lucena Batista 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000138-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. M. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000138-19.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: VILMAR ADRIANO DOS SANTOS REQUERIDO: ANDRESSA 

PAMELA DE MORAIS ALVES Vistos. Cuida-se de ação de guarda e 

regulamentação do direito de visitas com alimentos c/c pedido de liminar 

ajuizada por Vilmar Adriano dos Santos contra Maria Heloísa de Morais 

dos Santos representada por sua genitora Andressa Pamela de Morais 

Alves, todos qualificados nos autos em epígrafe. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Recebida a inicial, foi determinada a realização 

de estudo psicossocial, designando ainda audiência de conciliação, 

deferindo, também, os benefícios da Justiça Gratuita (Id. 11457623). 

Tentada a conciliação, esta restou exitosa, consoante termo de Id. 

12506741. Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela não 

homologação do acordo entabulado entre as partes (Id. 13155637). A 

parte autora por sua vez, pugnou pela homologação do acordo realizado 

em sede de audiência de conciliação. Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, ressalvo 

que a legislação processual garantiu um enfoque maior em relação às 

manifestações de vontades das partes, podendo estas transigir 

amparadas no texto legal, conforme se verifica no art. 694 do CPC/15. 

Assim, embora o Ministério Público opine pela não homologação do acordo, 

vislumbro que o pactuado não propiciará indignidade à alimentada, sendo 

que, nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC/02, os alimentos serão 

arbitrados em observância ao binômio necessidade/possibilidade, 

portanto, considerando que a parte alimentada reconhece a pretensão do 

alimentante, não há razões para indeferir o pleito, em atenção ainda a 

autonomia da vontade das partes. Ante o exposto, uma vez que o acordo 

preserva suficientemente os interesses da menor, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes (Id. 12506741), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem 

condenação em honorários advocatícios. Ciência a Defensoria Pública e 

ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, EXPEÇA-SE termo de guarda definitivo em favor da 

requerida Andressa Pamela de Morais Alves, em relação à menor Maria 

Heloísa de Morais dos Santos. INTIME-SE a parte requerida para 

comparecer á Secretaria da 1ª Vara a fim de assinar o respectivo termo. 

Por fim, após o cumprimento das deliberações acima, ARQUIVE-SE 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001925-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001925-83.2018.8.11.0007. AUTOR: 

SERDILEIA APARECIDA DA SILVA RÉU: DAVI FERREIRA Vistos. Cuida-se 

de ação de investigação de paternidade c/c alimentos ajuizada por 

Emagdiele Aparecida da Silva representada por sua genitora Serdileia 

Aparecida da Silva contra Davi Ferreira, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. O pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a 

inicial, foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, designando-se 

ainda audiência de conciliação, nos termos da decisão inicial de Id. 

13478110. Tentada a conciliação, esta restou exitosa, consoante termo de 

Id. 14160489, tendo o requerido reconhecido a paternidade da autora e 

ainda constaram no pacto que guarda será unilateralmente exercida pela 

genitora da requerente, sendo acordado o direito de visitas e a pensão 

alimentícia em favor da autora que será no importe de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente. Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Consigna-se que o 

Ministério Público estava presente no ato conciliatório, através de seu 

consignatário, consoante se verifica na própria ata, assim, uma vez que o 

acordo entabulado entre as partes preserva suficientemente os 

interesses da menor, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes (Id. 14160489), 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. 

Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem condenação em honorários 

advocatícios. Em relação à expedição de mandado para a averbação do 

registro civil da menor, uma vez que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

Competente, determinando ao Senhor Oficial que encaminhe, no prazo de 

cinco (05) dias, cópia da certidão do referido registro para que seja 

anexado a este processo. CONDICIONO, porém, a expedição do pertinente 

mandado de retificação à entrega, pela autora, da Certidão de Nascimento 

original. EXPEÇA-SE, também, termo de guarda definitivo em favor da 

genitora da requerente Serdileia Aparecida da Silva, em relação à menor 

Emagdiele Aparecida da Silva. INTIME-SE a parte autora para comparecer 

á Secretaria da 1ª Vara a fim de assinar o respectivo termo. OFICIE-SE a 

empregadora do requerido (Ricardo da Silva Comércio e Serviços – 

Atacadão da Construção), para que se proceda com os descontos em 

folha de pagamento dos alimentos a serem pagos a autora. CONSIGNA-SE 

que o ofício deverá conter os dados declinados em sede de audiência de 

conciliação (Id. 14160489). Por fim, após o cumprimento das deliberações 

acima, ARQUIVE-SE mediante as baixas e cautelas de praxe. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000866-60.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: HERICA CRISTINA SIMAO NUNES REQUERIDO: CRISTIANO 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de guarda com 

regulamentação de direito de visitas c/c alimentos com pedido de 

antecipação de tutela proposta por Herica Cristina Simão Nunes contra 

Cristiano Pereira da Silva, em relação aos interesses do menor Enzo 

Miguel Nunes Pereira da Silva, todos devidamente qualificados. Alega a 

parte autora que manteve um relacionamento amoroso com o requerido, 

sendo fruto desta união o filho Enzo, contudo, em que pese o 

relacionamento vivido entre ambos, o demandado se recusou a 

reconhecer o menor como seu filho, inclusive não o registrou. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Decido. A parte autora requer que 

seja acatada a inicial para processe e julgue direitos e deveres inerentes 

ao genitor da criança, ocorre que em análise minuciosa da inicial, 

vislumbra-se que o requerido em nenhum momento reconheceu o menor 

como se seu filho fosse, razão pela qual, não esta configurada a 

legitimidade passiva ad causum deste, porque, em tese, não há vínculos 

entre ele e o infante. De modo geral, apreciar a exordial sem tomar certeza 

da filiação, seria furtar o direito do verdadeiro pai da criança e atribuir a 

ele dever que não faz jus, se eventualmente o genitor não for o requerido. 

Frisa-se, oportunamente, que não se debate aqui aspectos morais em 
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relação a requerente, mas a admissibilidade da proemial passa por 

critérios que não podem ser ignorados, sendo que, nos termos do art. 330, 

inciso II, do CPC/15 a petição inicial será indeferida quando a parte não for 

legítima para atuar na lide. Destaco ainda, que nestas situações em que o 

suposto genitor se recusa a reconhecer a filiação existe uma ação 

nominada de reconhecimento de paternidade, não podendo pleitear direitos 

e deveres inerentes a filiação contra aquele que não se pode estabelecer 

o elo através de provas. Entretanto, a fim de evitar decisões surpresas, 

nos termos do art. 10, do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito. Cumpra-se 

o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FAGUNDES FLORENTINO SILVA (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de Guia de 

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000978-29.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: CARMEN SOUZA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

aposentadoria híbrida proposta por Carmen Souza da Silva contra o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. Em 

despacho de Id. 12708056, foi determinada a intimação da parte autora 

para se manifestar quanto a competência deste Juízo em processar a 

presente demanda, haja vista que a requerente possui domicílio na 

Comarca de Nova Monte Verde-MT. A requerente por sua vez, 

argumentou que a competência no presente caso é relativa, optando pela 

Comarca de Alta Floresta-MT para processar a demanda (Id. 13175652). 

Pois bem. Analisando a natureza da demanda, observo que o tema versa 

sob seguridade social, sendo que, se houvesse seção judiciária federal 

na comarca de residência da autora, a ação seria julgada pela Justiça 

Federal, contudo, não tendo vara federal no domicílio dela, a mesma 

demanda seria julgada no foro de residência da requerente, assim como 

estampado no julgamento abaixo transcrito: "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. 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) (.. .) (ACORDAO 00306892220144019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 

- PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:12/07/2017 PAGINA:.)". Ademais, o art. 

109, § 3º, da CF/88, consolida que ações que versem sob as relações da 

previdência social e do segurado: "Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: (...) § 3º 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, 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". Assim, pelo que consta dos 

autos não se verifica a competência deste Juízo para receber e processar 

a presente demanda. Deste modo, em observância ao dispositivo acima 

transcrito, é imperativo declinar a competência, para seu devido 

processamento na Comarca de Nova Monte Verde-MT. Portanto, em 

observância as regras de competência em relação a ações 

previdenciárias, DECLINO A COMPETÊNCIA para o processamento e 

julgamento do presente feito, DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo 

da Comarca de Nova Monte Verde-MT (domicílio da autora). Intimem-se. 

Cumpra-se, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

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

Processo Número: 1001641-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. M. (RÉU)

 

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

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

Diligência Negativa de Id 14184331, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003310-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROQUE (EXECUTADO)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (EXECUTADO)

CRISTIANE COCCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003310-03.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROQUE & VOLMER 

LTDA - ME, MARCIO ROQUE, CRISTIANE COCCO Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, já que devidamente emendada. 2) Caso 

haja pedido da parte exequente neste sentido, independentemente de 

novo despacho, EXPEÇA-SE a certidão de que trata o art. 828 do 

CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, comprovar nos autos a(s) 

efetivação (ções) da (s) averbação (ções), no prazo de dez (10) dias 

(CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

três (03) dias, contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, 

caput). CONCEDO os benefícios do art. 212, § 2°, do CPC/15. 3.1) A parte 

executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, 

no prazo de quinze (15) dias, após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 

3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para 

embargos, 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 seis (06) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa 

renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo 

essa opção, deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o 

depósito inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, 

mas, também continuar a depositar as parcelas vincendas, 
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independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, 

CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da opção de 

que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar acerca 

de tal pleito, após o que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, 

na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3.4) Se infrutífera a citação, 

arreste-se tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, nos 

termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 4) FIXO os honorários em dez 

por cento (10%) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, caput), 

reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento no 

prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 5) Decorrido o prazo 

sem o devido pagamento, CERITIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TOLEDO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001354-49.2017.8.11.0007. AUTOR: MARIA 

APARECIDA TOLEDO DA COSTA RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. 1) As circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a transação. Assim, PASSO A SANEAR o processo desde 

logo, nos termos do artigo 357 do CPC/2015. Inexistindo preliminares e 

questões processuais pendentes a serem decididas, bem como, as partes 

estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, razão 

por que declaro o feito saneado. 2) Por entender necessário ao deslinde 

do feito, DETERMINO a realização de prova pericial (grafotécnica) de 

ofício, com fundamento no art. 464, § 2°, do CPC/15, para o fim de verificar 

a autenticidade, ou não, da assinatura aposta no contrato aportado ao Id. 

9450499, cujos honorários serão rateados igualmente entre as partes, 

ressalvando o disposto do art. 95, § 3º, do mesmo diploma legal. 2.1) 

INTIME-SE o requerido, nos termos dos arts. 379, inciso III, 396 e 399, 

incisos II e III, todos do CPC/2015, a fim de apresentar as vias originais dos 

termos do contrato em discussão, no prazo de cinco (05) dias (art. 398, 

CPC/2015), sob pena de admitir-se os fatos alegados verdadeiros, nos 

moldes do art. 400, do CPC/15. 2.2) Para a realização da prova pericial 

grafotécnica, NOMEIO a empresa, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA 

(Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente 

cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, para efetuar perícia, a ser realizada por perito grafotécnico, 

visando avaliar a autenticidade da assinatura aposta, no contrato juntado 

aos autos, independentemente de compromisso, nos termos do art. 466, 

do CPC/15. 2.3) Após o cumprimento do item “2.1”, INTIMEM-SE ambas as 

partes para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem na 

forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 2.4) Com os quesitos (e só após a 

apresentação destes), INTIME-SE o Sr. Perito para informar o valor de 

seus honorários e atender ao disposto no § 2º do art. 465 do CPC/2015, 

no prazo de cinco (05) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do 

perito, a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC/2015 (no 

caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação 

profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo 

em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no 

processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado. 2.5) Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito, na 

forma do § 3º do art. 465 do CPC/2015, INTIME-SE o Estado de Mato 

Grosso para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco (05) dias, nos 

moldes do art. 95, § 3º, do CPC/15, tendo em vista que a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita. 2.6) No caso de discordância, que 

apresente contraproposta no prazo de cinco (05) dias, ao que deverá ser 

INTIMADO o perito para manifestar, justificadamente, se concorda, ou não, 

em igual prazo, podendo apresentar nova proposta de honorários. 2.7) 

Após o cumprimento dos itens “2.5” e “2.6”, façam os autos CONCLUSOS 

para que este Magistrado possa arbitrar o valor dos honorários (art. 465, 

§ 3º, in fine, CPC/2015). Desde já deixa-se registrado que, o pagamento 

referente aos honorários periciais seguirá o regido pelo artigo 95, § 3º, 

inciso II, do CPC/2015. 2.8) Após a decisão de que trata o item “2.7”, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o Perito Judicial para designar data, local e 

horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para que 

a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), podendo 

retirar os autos em carga para análise dos documentos que instruem o 

feito, inclusive, do contrato original contendo a assinatura a ser periciada. 

2.9) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto 

a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015). 

2.10) Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de quinze (15) dias, seus pareceres. 2.11) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em trinta (30) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 2.11.1) O laudo pericial deverá conter a exposição 

do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 

2.11.2) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em quinze (15) dias, na 

forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo. 3) INTIMEM-SE ambas as 

partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para os fins do § 

1º do art. 357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

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

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000917-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO MARTINS CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000917-71.2018.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RONILDO MARTINS 

CARVALHO Vistos. Trata-se de pedido de pesquisa ao Sistema Bacenjud 

para encontrar o atual endereço da parte requerida. Compulsando os 

autos, verifico que o requerente não diligenciou a ponto de esgotar todos 

os meios de encontrar o endereço atual da parte executada, sendo certo 

que o indeferimento do pleito é à medida que se impõe. O Estado-Juiz deve 

nos moldes do art. 7º, do CPC/15, preservar a igualdade entre as partes, 

não podendo, a modo algum, favorecer ou prejudicar uma parte e, no caso 

em apreço, o ônus pertence ao requerente de diligenciar em busca de 

seus interesses. Nesta senda, nos termos dos fundamentos 

apresentados, e verificado nos autos que o exequente não demonstrou 

esforços suficientes a ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido. 

Posto isto: 1) INTIME-SE a parte requerente para que indique o atual 

endereço da parte requerida, sob pena de extinção do feito, nos termos 

do art. 485, inc. III, do CPC/15. 2) Com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

ZELIA DIAS OAB - 017.103.671-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

DANETTI & RUIZ LTDA - ME (RÉU)
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DAVI FAGUNDES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001811-81.2017.8.11.0007. AUTOR: JAQUELINE 

LARISSA DIAS SOUZA REPRESENTANTE: ZELIA DIAS RÉU: PICCOLI 

TRANSPORTES LTDA - EPP, DAVI FAGUNDES DOS SANTOS, DANETTI & 

RUIZ LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais e estéticos perpetrada por Jaqueline Larissa Dias 

Souza representada por sua genitora Zelia Dias contra Piccoli Transportes 

Ltda. – EPP, Mascarini e Ruiz Ltda. ME e Davi Fagundes dos Santos, todos 

devidamente qualificados. Alega a autora no dia 26/03/2016 estava se 

dirigindo a sua escola, contudo, antes de chegar ao seu destino final foi 

colhida pela motocicleta pilotada pelo requerido Davi Aduz que em 

decorrência do acidente, teve fraturas na fibia e tíbia da perna esquerda, 

tendo que se submeter a procedimento cirúrgico de emergência, junto ao 

Hospital Regional de Alta Floresta-MT, local em que contraiu a gripe H1N1, 

acarretando em contratempos para o devido tratamento da autora, sendo 

que ela teve que ser transferida ao Hospital e Maternidade Santa Rita, 

onde passou por intervenção cirúrgica. Argumenta que houve pioras em 

seu quadro clínico em virtude da gripe H1N1, mazela que por sua vez foi 

responsável por um derrame pleural, fazendo com que a requerente se 

submetesse a exames de controle de sua saúde, até sua efetiva cura. 

Afirma ainda, que os ferimentos decorridos do acidente deixaram 

sequelas na autora, diminuindo sua capacidade laborativa, a deixando 

incapacitada até mesmo para atividades cotidianas. Assevera, por fim, 

que o requerido jamais teve interesses em obter alguma informação sob 

as condições de saúde da requerente, não a ofertando qualquer amparo, 

deixando a mesma a própria sorte. Com a inicial, vieram diversos 

documentos. Recebida a exordial, foram deferidos os benefícios da 

Justiça Gratuita e determinada a citação do requerido (Id. 7999031). 

Tentada a conciliação, esta foi infrutífera (Id. 9688552). Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação ao Id. 9963748, rebatendo as 

alegações constantes a inicial e ofertando reconvenção. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação e contraminuta a reconvenção (Id. 

10329834). Intimadas para se manifestarem quanto às provas que ainda 

pretendiam produzir, a parte requerida pugnou pela prova testemunhal (Id. 

13754974) e a autora, além da prova testemunhal, requereu que fosse 

realizada perícia médica (Id. 13779134). É o que cumpria relatar. DECIDO. 

Passo a sanear o processo. Inexistindo questões processuais a serem 

analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. Quanto aos 

pedidos de produção de provas, vislumbro que a prova testemunhal, 

mesmo que pleiteada por ambas as partes, não deve ser acolhida, uma 

vez que a discussão do caso se dá quanto à responsabilidade das partes 

envolvidas no sinistro, portanto, além de haver documentação suficiente 

para a decisão de mérito quanto à culpabilidade dos envolvidos, 

considerar-se-á que as alegações já feitas nas peças trazidas pelas 

partes são razoáveis para o deslinde do feito, não sendo imprescindível a 

oitiva de testemunhas, ou mesmo a tomada do depoimento pessoal dos 

litigantes, conforme entendimento que transcrevo: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA EM 

CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO E JUSTIFICATIVAS DAS 

PROVAS - PARTE RESTOU SILENTE – PRELIMINAR REJEITADA – 

MORMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A PROVA (...). Ainda que a 

requerida tenha pedido, em sua contestação, a oitiva de testemunhas, 

inclusive juntando o rol, observa-se que posteriormente foi intimada para 

além da indicação das provas desejadas deveria justificá-las, quando 

então restou silente; cerceamento de defesa não verificado. Os elementos 

necessários para a solução da lide encontram-se presentes e bem 

demonstrados nos autos. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, 

cabendo a ele determinar as medidas necessárias à instrução do 

processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC. (...) (Ap 109578/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)” grifei. 

Assim, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/15, INDEFIRO a 

produção de prova testemunhal, por entender desnecessária ao deslinde 

do feito. Noutro giro, visando proferir um julgamento justo e necessário ao 

caso, determino a realização de perícia médica junto a autora, razão pela 

qual, NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 

4232, para efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, razão porque FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser 

designado pela perita nomeada, que deverá informar à Secretaria da Vara 

com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. 

ENCAMINHE-SE a Sra. Perita cópia da inicial, e dos quesitos eventualmente 

apresentados pelas partes, de eventuais atestados médicos e resultados 

de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). Contudo, a fim de evitar confusão 

processual, determino a INTIMAÇÃO das partes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dais, juntem aos autos os quesitos que considerarem pertinentes, 

para apenas após a apresentação dos quesitos ou escoamento do prazo 

a Secretaria da Vara proceder com a intimação da médica perita. Consigno 

que o pagamento dos honorários seguirá o disposto no art. 95, § 3º, do 

CPC/15. Após o cumprimento e juntado o laudo médico-pericial, vistas às 

partes pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela Autora. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000341-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIA AMERICO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000341-15.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

CUSTODIA AMERICO ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) As circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação 

no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 do CPC/2015), 

PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015. Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição 

quinquenal, assim passo a apreciar tal questão. DA PRESCRIÇÃO Tal pleito 

não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento do 

benefício ora pretendido, teve seu indeferimento administrativo na data de 

29/08/2016, sendo que o ajuizamento da demanda se deu em 08/02/2017, 

ficando evidente o curto lapso entre o indeferimento administrativo e 

ajuizamento da ação, o que não enseja a modo algum, na prescrição 

arguida pela requerida. Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 

se pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar 

de prescrição aventada pela parte ré. No mais, assiste razão a autarquia 

previdenciária em relação ao laudo pericial juntado ao Id. 10700324, uma 

vez que o referido documento não observou os requisitos do art. 473, 

sendo resumidamente, muito sucinto, o que impede, por parte deste Juízo, 

a devida análise das reais condições da parte autora, razão pela qual, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da médica perita para que faça nova avaliação, 

obedecendo aos requisitos legais para laudos técnicos, fornecendo, as 

respostas solicitadas por este Juízo, sob pena de ser substituída do 

encargo. No mais, após a confecção de novo laudo técnico, INTIMEM-SE 

as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem o que 

entenderem de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Por fim, inexistem preliminares e outras questões 

processuais pendentes a serem decididas, bem como, as partes estão 

bem representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, razão pela 

qual, declaro o feito saneado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003559-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003559-51.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: SIRLEI FARIAS DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não 

apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, 

deixo de designar a audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 

e PASSO A SANEAR o processo desde logo. Consoante certidão de 

decurso de prazo de Id. 13282094, a autarquia previdenciária quedou-se 

inerte, razão pela qual, é imperativo declarar sua revelia, muito embora 

seus efeitos não sejam aplicados, nos termos do art. 345, inc. II, do 

CPC/15. Inexistem preliminares e outras questões processuais pendentes 

a serem decididas, bem como as partes estão bem representadas e não 

há qualquer nulidade a ser sanada, razão por que declaro o feito saneado. 

2) FIXO, como principal ponto controvertido: a) a qualidade de dependente 

da parte autora. 3) Por entender necessário ao deslinde do feito, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 28 de agosto de 2018, às 14h00min, 

devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os 

litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o 

caso de não comparecimento. 4) O rol de testemunhas deverá ser 

aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, 

do CPC/2015), devendo as testemunhas comparecerem ao ato 

independentemente de intimação judicial, e deverá observar ao disposto 

nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. 4.1) Deverá o(a) 

advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras 

do art. 455, do CPC/2015. 5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do 

ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do 

caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 6) INTIMEM-SE ambas as 

partes acerca da presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 

357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000493-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000493-29.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA Vistos. Trata-se de ação 

de retificação de registro civil ajuizada por Mateus Silva Castro da Silva 

representado por sua avó paterna Maria de Lourdes da Silva, visando, em 

síntese, corrigir o erro no sobrenome de sua avó paterna contido em seu 

assento de nascimento. O autor, em síntese, alega que houve um erro em 

seu registro de nascimento, no sobrenome de sua avó paterna, pois ao 

invés de constar Maria de Lourdes da Silva, constou Maria Pereira da 

Silva, ou seja, Lourdes foi trocado por Pereira. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. A inicial foi recebida Id. 12082508. O Ministério 

Público pugnou pela juntada de documentos do genitor do requerente (Id. 

12822697). A autora em manifestação de Id. 13504418 requereu a juntada 

de documentos. Instado mais uma vez a se manifestar o Ministério Público 

apresentou parecer favorável ao pedido inaugural. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório, na essência. FUNDAMENTO. DECIDO. O artigo 

109 da Lei de Registros Públicos dispõe que: “Art. 109. Quem pretender 

que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, 

requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com 

indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975)”. Assim, 

verifica-se que é plenamente possível a alteração do registro de 

nascimento quando preenchidos os requisitos exigidos por lei, conforme 

preconiza o dispositivo acima transcrito. É sabido que a regra geral no 

ordenamento jurídico é imutabilidade do nome, com exceção dos casos de 

erro de grafia, exposição ao ridículo ou se houver relevante razão de 

ordem pública, conforme artigos 56 e 57 da Lei nº 6.015/73, que assim 

dispõem: “Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a 

maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar 

o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a 

alteração que será publicada pela imprensa. (Renumerado do art. 57, pela 

Lei nº 6.216, de 1975)”. “Art. 57. A alteração posterior de nome, somente 

por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será 

permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, 

arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, 

ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 

12.100, de 2009)”. In casu, verifico que notadamente houve um erro no 

sobrenome da avó paterna do requerente em seu assento de nascimento, 

pois a composição “Lourdes” foi trocada pelo patronímico “Pereira”. Assim, 

vejo que a procedência do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DETERMINAR a retificação no assento de nascimento de Mateus Silva 

Castro da Silva lavrado no Cartório de Registro Civil Competente, a fim de 

alterar o sobrenome de sua avó paterna, fazendo constar como correto o 

nome de sua avó paterna como sendo “Maria de Lourdes da Silva”. E, via 

de consequência, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, 

declaro extinto o processo com resolução de mérito. CONDICIONO a 

expedição do pertinente mandado de retificação à entrega, pela autora, da 

Certidão de Nascimento original. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil Competente, determinando ao Senhor Oficial que encaminhe, no prazo 

de cinco (05) dias, cópia da certidão do referido registro para que seja 

anexado a este processo. Sem custas e honorários advocatícios. Ciência 

a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Após o cumprimento de todas 

as determinações, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000767-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CASARIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANDRE LUIZ PACHI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000767-27.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA RÉU: VALDECI CASARIN Vistos. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais perpetrada por 

Roseli Rodrigues de Souza em face de Valdecir Casarin, ambos 

devidamente qualificados. Alega a autora que no dia 24/04/2016, por volta 

das 22h00min estava conduzindo sua motocicleta na perimetral Deputado 

Federal Rogério Silva, no sentido MT-208, sendo que, nas proximidades da 

rua H, o requerido que dirigia uma camioneta, ao efetuar a conversão à 

esquerda sem sinalização a colheu, deixando-a extremamente ferida ao 

chão da via. Aduz que em decorrência do acidente, teve fraturas na fibia 

e tíbia da perna esquerda, tendo que se submeter a procedimento 

cirúrgico de emergência, junto ao Hospital Regional de Alta Floresta-MT, 

local em que contraiu a gripe H1N1, acarretando em contratempos para o 

devido tratamento da autora, sendo que ela teve que ser transferida ao 

Hospital e Maternidade Santa Rita, onde passou por intervenção cirúrgica. 

Argumenta que houve pioras em seu quadro clínico em virtude da gripe 

H1N1, mazela que por sua vez foi responsável por um derrame pleural, 

fazendo com que a requerente se submetesse a exames de controle de 

sua saúde, até sua efetiva cura. Afirma ainda, que os ferimentos 

decorridos do acidente deixaram sequelas na autora, diminuindo sua 

capacidade laborativa, a deixando incapacitada até mesmo para atividades 

cotidianas. Assevera, por fim, que o requerido jamais teve interesses em 

obter alguma informação sob as condições de saúde da requerente, não a 

ofertando qualquer amparo, deixando a mesma a própria sorte. Com a 

inicial, vieram diversos documentos. Recebida a exordial, foram deferidos 
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os benefícios da Justiça Gratuita e determinada a citação do requerido (Id. 

7999031). Tentada a conciliação, esta foi infrutífera (Id. 9688552). 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação ao Id. 9963748, 

rebatendo as alegações constantes a inicial e ofertando reconvenção. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação e contraminuta a 

reconvenção (Id. 10329834). Intimadas para se manifestarem quanto às 

provas que ainda pretendiam produzir, a parte requerida pugnou pela 

prova testemunhal (Id. 13754974) e a autora, além da prova testemunhal, 

requereu que fosse realizada perícia médica (Id. 13779134). É o que 

cumpria relatar. DECIDO. Passo a sanear o processo. Inexistindo questões 

processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo 

saneado. Quanto aos pedidos de produção de provas, vislumbro que a 

prova testemunhal, mesmo que pleiteada por ambas as partes, não deve 

ser acolhida, uma vez que a discussão do caso se dá quanto à 

responsabilidade das partes envolvidas no sinistro, portanto, além de 

haver documentação suficiente para a decisão de mérito quanto à 

culpabilidade dos envolvidos, considerar-se-á que as alegações já feitas 

nas peças trazidas pelas partes são razoáveis para o deslinde do feito, 

não sendo imprescindível a oitiva de testemunhas, ou mesmo a tomada do 

depoimento pessoal dos litigantes, conforme entendimento que transcrevo: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL 

REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO E 

JUSTIFICATIVAS DAS PROVAS - PARTE RESTOU SILENTE – PRELIMINAR 

REJEITADA – MORMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A PROVA (...). 

Ainda que a requerida tenha pedido, em sua contestação, a oitiva de 

testemunhas, inclusive juntando o rol, observa-se que posteriormente foi 

intimada para além da indicação das provas desejadas deveria 

justificá-las, quando então restou silente; cerceamento de defesa não 

verificado. Os elementos necessários para a solução da lide 

encontram-se presentes e bem demonstrados nos autos. Ademais, o juiz 

é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as medidas 

necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC. (...) 

(Ap 109578/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015)” grifei. Assim, nos termos do art. 370, parágrafo único, do 

CPC/15, INDEFIRO a produção de prova testemunhal, por entender 

desnecessária ao deslinde do feito. Noutro giro, visando proferir um 

julgamento justo e necessário ao caso, determino a realização de perícia 

médica junto a autora, razão pela qual, NOMEIO como perita judicial a Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia médica na 

parte autora, independentemente de compromisso, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita nomeada, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

cópia da inicial, e dos quesitos eventualmente apresentados pelas partes, 

de eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). Contudo, a fim de evitar confusão processual, determino a 

INTIMAÇÃO das partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dais, juntem 

aos autos os quesitos que considerarem pertinentes, para apenas após a 

apresentação dos quesitos ou escoamento do prazo a Secretaria da Vara 

proceder com a intimação da médica perita. Consigno que o pagamento 

dos honorários seguirá o disposto no art. 95, § 3º, do CPC/15. Após o 

cumprimento e juntado o laudo médico-pericial, vistas às partes pelo prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela Autora. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002307-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JANTORNO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. MENDES - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002307-13.2017.8.11.0007. AUTOR: 

JAIR JANTORNO JUNIOR RÉU: M. A. MENDES - EPP Vistos. Compulsando 

os autos foi verificado que a parte requerida não esta devidamente 

representada, pois é pessoa jurídica, e não apresentou nos autos contrato 

social, ou última alteração contratual, impossibilitando a análise da regular 

representação processual. Ante o exposto, nos termos do art. 76, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINANDO 

que a requerida junte aos autos o contrato social da empresa. 

Consigne-se que a inércia acarretará na sanção prevista no art. 76, § 1º, 

inciso II, do CPC/15 e consequente desentranhamento dos embargos 

monitórios. Consigna-se, oportunamente, que no prazo acima assinalado, 

a parte deverá informar o interesse na realização de audiência de 

conciliação, uma vez que o ato constitui uma possibilidade das partes 

encontrarem uma resolução amigável para a lide. Decorrido o prazo da 

suspensão, CERTIFIQUE-SE e façam conclusos. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002922-03.2017.8.11.0007

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:

CRISTIANE COCCO (RÉU)

NELSON JOSE COCCO (RÉU)

MARCIO ROQUE (RÉU)

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (RÉU)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002922-03.2017.8.11.0007. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ROQUE & VOLMER LTDA - ME, NELSON 

JOSE COCCO, TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER, MARCIO 

ROQUE, CRISTIANE COCCO Vistos. Trata-se de pedido de pesquisa ao 

Sistema Bacenjud para encontrar o atual endereço da parte requerida. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente não diligenciou a ponto 

de esgotar todos os meios de encontrar o endereço atual da parte 

executada, sendo certo que o indeferimento do pleito é à medida que se 

impõe. O Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do CPC/15, preservar a 

igualdade entre as partes, não podendo, a modo algum, favorecer ou 

prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus pertence ao 

requerente de diligenciar em busca de seus interesses. Nesta senda, nos 

termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos autos que o 

exequente não demonstrou esforços suficientes a ensejar o deferimento 

do pleito, INDEFIRO o pedido. Posto isto: 1) INTIME-SE a parte requerente 

para que indique o atual endereço da parte requerida, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15. 2) Com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002144-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ZANOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAILDO MANOEL FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002144-33.2017.8.11.0007. AUTOR: 

IRANI ZANOTO RÉU: ANAILDO MANOEL FILHO Vistos. 1) A presente 

causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, razão 

pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 3º do art. 357 do 

CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo. Inexistem 

preliminares ou questões processuais a serem decididas, razão por que 

declaro o feito saneado. 2) Por entender necessário ao deslinde do feito, 
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designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de setembro de 

2018, às 13h30min, devendo a Secretaria da Vara proceder as 

INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE 

na intimação da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

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

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento. 3) As testemunhas 

arroladas pelas partes deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC/15. 4) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 5) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

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

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000389-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000389-37.2018.8.11.0007. AUTOR: 

CLEUZA DOS SANTOS SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1) A presente causa não apresenta 

complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de 

designar a audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO 

A SANEAR o processo desde logo. Verifico que a parte requerida 

suscitou preliminar de prescrição quinquenal, assim passo a apreciar tal 

questão. DA PRESCRIÇÃO Tal pleito não merece muitas digressões, na 

medida em que o requerimento do benefício ora pretendido, teve seu 

indeferimento administrativo na data de 20/09/2017, sendo que o 

ajuizamento da demanda se deu em 19/02/2018, ficando evidente o curto 

lapso entre o indeferimento administrativo e ajuizamento da ação, o que 

não enseja a modo algum, na prescrição arguida pela requerida. Além do 

mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. 

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado. 2) Por entender necessário ao 

deslinde do feito, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05 de setembro de 2018, às 13h30min, devendo a Secretaria da Vara 

proceder as INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores. 

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento. 3) As testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, nos termos do art. 

455, § 2º, do CPC/15. 4) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus 

da prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do caput e 

seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE ambas as partes 

acerca da presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001392-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CARLINDA (IMPETRADO)

ÉRICA MARCIELI FURLAN DE PEDRI DE CAMPOS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALUA GAZALI OAB - MT0006278S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001392-27.2018.8.11.0007. 

IMPETRANTE: NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO IMPETRADO: ÉRICA 

MARCIELI FURLAN DE PEDRI DE CAMPOS, PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA Vistos 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nelma Betânia 

Nascimento Sicuto, contra ato do Fundo Municipal de Previdência Social 

dos Servidores do Município de Carlinda-MT - PREVCAR e Érica Marcieli 

Furlan de Pedri de Campos, todos devidamente qualificados. Alega a 

impetrante que é servidora pública do Município de Carlinda-MT, razão pela 

qual sua previdência é regida pelas normas do ente municipal. Assevera 

que foi cedida ao Município de Alta Floresta-MT para ocupar cargo 

comissionado na Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, contudo, 

em decorrência de problemas de saúde se afastou de suas funções 

laborais e tentou junto ao município de Alta Floresta-MT, agendamento de 

perícia médica. Argumenta que o pedido supracitado foi direcionado de 

forma inadequada, então o Município de Alta Floresta-MT oficiou ao 

PREVCAR, para que a impetrante passasse por perícia médica, entretanto, 

recebeu a seguinte resposta: “Desde a data da sua cedência para a 

Prefeitura de Alta Floresta/MT não foram efetuados os repasse das 

contribuições do Município de Carlinda e da servidora à esta unidade 

gestora do RPPS- PREVCAR” sic. 13170245, pág. 4. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. Em despacho de Id. 13230687 foi 

postergada a análise do pedido liminar, para depois da manifestação da 

autoridade coatora. Devidamente notificada, a autoridade coatora se 

manifestou ao Id. 13346334. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do essencial. Decido. A concessão liminar da segurança pressupõe a 

demonstração da presença cumulativa do relevante fundamento da 

impetração e do perigo da demora (Lei 12.016/09, art. 7°, inciso III). A 

impetrante é servidora pública do Município de Carlinda-MT, sendo que foi 

cedida, como já dito, para exercer a função comissionada em outro ente 

público. Ocorre que quando passou por problemas de saúde, recorreu à 

previdência própria do município ao qual é vinculada, para que pudesse 

passar por perícia médica, para posteriormente receber pensão 

alimentícia. A resposta negativa se fundou na argumentativa de que no 

período no qual a impetrante foi cedida à Alta Floresta-MT não foram 

repassados os valores da previdência para o fundo, portanto, a 

impetrante não poderia realizar a perícia. Pois bem. Vale ressaltar que a 

impetrante apenas quer que seja concedida a segurança para que possa 

realizar a perícia médica, a fim de atestar sua real condição física. A 

recusa da autoridade coatora não permitiu que a impetrante passasse pela 

perícia, sendo que, não necessariamente seria concedido o benefício 

após o ato, seja por qual fundamento fosse. Destarte, não se pode impedir 

o direito da impetrante de ao menos se submeter aos procedimentos 

administrativos, passando por perícia, tudo a fim de respeitar o devido 

processo legal. Dessa forma, considerando-se que a impetrante ainda se 

encontra incapacitada, atestado médico de Id. 13568758 entendo presente 

o relevante fundamento da demanda. Assim, deve ser deferida a liminar 

requerida, eis que a impetrante tem o direito de passar por perícia médica 

e pelo procedimento administrativo legal. Por fim, apreciando a resposta da 

autoridade coatora, verifico que a peça foi subscrita por ela mesma, e 

como sabido, apenas procuradores devidamente constituídos tem 

capacidade postulatória. Nesta senda, se faz imperativo que a autoridade 

coatora regularize sua representação processual, bem como a própria 

peça, já que ela carece de capacidade para peticionar em Juízo. Frisa-se 

que a não regularização da representação processual pode acarretar no 

desentranhamento da peça mencionada. Ante o exposto: a) CONCEDO 

liminarmente a segurança, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei 

12.016/09, para determinar que a Autoridade coatora proceda à 

designação de pericia médica, no prazo de 15 (quinze) dias, e, após a 

realização da mesma, que seja dado regular andamento ao referido 

processo administrativo perante ao PREVCAR. b) INTIME-SE a autoridade 

coatora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual, sob pena de desentranhamento da peça de Id. 

13490438. Intime-se a autoridade coatora para cumprir esta decisão. 

ABRA-SE vista ao Ministério Público para parecer no prazo de 10 (dez) 

dias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001451-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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JESSICA CRISLEI PINHEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MOURA CLEMENTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001451-49.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: JESSICA 

CRISLEI PINHEIRO EXECUTADO: WESLEY MOURA CLEMENTE Vistos. 

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Rhyanna Lavinnya 

Pinheiro Clemente representada por sua genitora Jéssica Crislei Pinheiro 

em face de sentença proferida ao Id. 13522850, sob a alegação de que 

houve erro material no dispositivo final da sentença. A certidão de Id. 

13586373 atesta a tempestividade dos embargos declaratórios. Vieram-me 

os autos à conclusão. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De início, recebo os embargos, uma vez que tempestivos e deixo de 

intimar a parte contrária, em virtude de que os embargos de declaração 

opostos debatem apenas erro material, que não tem o condão de mudar o 

teor da sentença, podendo, se acolhido, mudar somente o dispositivo. 

Ademais, cumpre registrar que, os embargos de declaração é disciplinado 

pelo artigo 1.022, o qual dispõe que os mesmos são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial, "in verbis": “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1o.” Nas palavras de Francisco Oliveira 

Filho, “obscuro é o ato decisório ambíguo, capaz de propiciar 

interpretações díspares; contraditório é aquele cujas asserções, porque 

contrastantes, se apresentam de entendimento inconciliável, e omisso é o 

que silencia acerca de pontos arguidos, hipótese inexistente na hipótese" 

(EDMS n. 5.884, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Filho). Ademais, 

ainda há a possibilidade de analisar embargos de declaração quando 

existir erro material no texto da decisão ou sentença atacada, com o intuito 

de corrigir eventual erro. No caso em tela, o embargante pretende que seja 

sanado erro material existente em sentença proferida ao Id. 13522850, 

tendo em vista que no dispositivo da referida sentença, constaram nomes 

diversos aos dos litigantes. Destarte, no caso em apreço verifico que 

assiste razão ao embargante, haja vista que realmente houve equívoco no 

dispositivo da sentença atacada, merecendo ela ser retificada. Portanto, 

ACOLHO os embargos de declaração opostos. Assim, diante do exposto, 

RECEBO os embargos de declaração opostos para DAR-LHES 

PROVIMENTO e reconhecer a existência de erro na sentença de Id. 

13522850, retificando o dispositivo dela, fazendo constar a seguinte 

redação: "Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

proposto por Rhyanna Lavinnya Pinheiro Clemente representada por sua 

genitora Jéssica Crislei Pinheiro em face de Wesley Moura Clemente, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se". Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

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

Processo Número: 1000163-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA TERESINHA GUELERE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES CAETANO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000163-32.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUCIA TERESINHA GUELERE RÉU: EUCLIDES CAETANO DA 

SILVA Vistos. Cuida-se de Ação de guarda e alimentos c/c pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Maik Yan Guelere da Silva, 

representada por sua genitora Lucia Terezinha Guelere em face de 

Euclides Caetano da Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, foram 

deferidos a guarda e os alimentos provisórios, bem como a gratuidade de 

justiça, tendo sido designada a audiência de conciliação, nos termos da 

decisão inicial acostada aos autos. As partes compuseram amigavelmente 

na audiência de conciliação dispondo quanto aos alimentos, guarda, direito 

de visitas e as despesas extraordinárias, tendo o Ministério Público 

opinado favoravelmente pela homologação do acordo (id 13959655). 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Ante a concordância do Ministério Público com o acordo 

entabulado entre as partes, uma vez que preserva suficientemente os 

interesses do menor, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes (id 13959655), 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. 

Lavre-se o termo respectivo de guarda definitivo, INTIMANDO-SE a autora 

para comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim de subscrevê-lo. Sem 

custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem condenação em honorários 

advocatícios. Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Ante a 

renúncia do prazo recursal, após o cumprimento da determinação, 

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

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIRA GAMBA BERLANDA (REQUERENTE)

ROGERIO LUIS BERLANDA (REQUERENTE)

PAULO CEZAR BERLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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 14205286; II) intimar a Parte Autora para apresentar 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000467-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA VERA LUCAS TONELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (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 14270510; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68688 Nr: 1653-87.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 
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presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67666 Nr: 629-24.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Donizeti Castriani Pereira, Antonio Fábio 

Castriani Pereira, Paulo Sergio Pereira, Fátima Aparecida Castriani Pereira, 

Pedro Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Materiais Para Construção Ltda

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dakari Fernandes 

Tessmann - OAB:32.548/GO, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

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

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

respeito das preliminares nas contrarrazões, fls. 749/771, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.010, do novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129598 Nr: 4924-31.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaú Pedro de Carvalho, Regina da Silva de 

Carvalho, Efigênio Pedro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ADRIANA DA CUNHA - 

OAB:308898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000851-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FAGUNDES FLORENTINO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000851-62.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: MARCELO BRASIL SALIBA REQUERIDO: MARCIO 

FAGUNDES FLORENTINO SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Marcio Fagundes Florentino Silva, objetivando a constrição do bem móvel 

descrito na inicial. O pedido inicial veio instruído de diversos documentos. 

A medida liminar foi concedida (id 4162540). O oficial de justiça em sua 

certidão atestou que o bem não foi localizado e em contato telefônico com 

o requerido obtive a informação de que a última notícia que ele tinha do 

veículo era que ele estava no Estado do Pará (id 10959133). O autor 

requer a conversão da presente ação de busca e apreensão em depósito 

(id. 13794743). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Como a conversão da ação de busca e apreensão 

é faculdade conferida ao autor nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 

911/69, não vejo óbice ao deferimento do pedido, tendo em vista que a 

jurisprudência de forma uníssona tem entendido quanto à possibilidade da 

conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva antes 

mesmo da citação do devedor. O TJMT tem decidido, nos seguintes 

termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Busca e Apreensão – 

NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E NEM DO REQUERIDO – ALTERAÇÃO DO 

PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE – ARTIGOS 264 E 294 DO 

CPC – CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO 

RÉU – POSSIBILIDADE (264 e 294 do CPC) – CONVERSÃO DO FEITO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADMISSIBILIDADE – 

ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 – impugnação ao valor da execução 

– MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – RECURSO 

Parcialmente conhecido E desprovido Se não citado o réu, é plenamente 

viável a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

nos termos dos artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º 

do Decreto-Lei nº. 911/69. O pedido do agravante que se referente à 

matéria que não foi objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau, não pode 

ser apreciada originariamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de 

instância. (AI 13786/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014). A jurisprudência de igual modo 

tem entendido: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA BUSCA E 

APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO POR 

FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. 

ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA 

PROCESSUAL. A falta de localização do réu e do veículo não caracteriza 

superveniente falta de interesse processual, mormente porque a parte 

autora não se manteve inerte quanto ao andamento do processo e não 

foram esgotados todos os meios para viabilizar o cumprimento do 

mandado de busca e apreensão. A conversão da busca e apreensão em 

execução é uma faculdade conferida ao credor, nos termos do artigo 4º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, fato que também não induz à falta de interesse 

de agir. (Acórdão n.1091351, 20170510077505APC, Relator: ESDRAS 

NEVES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no 

DJE: 24/04/2018. Pág.: 425/450). Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

formulado pelo autor, para determinar a conversão da presente ação de 

busca e apreensão em depósito, nos termos do artigo 4° do Decreto-Lei 

nº. 911/69. Efetuem-se as necessárias anotações e retificações no 

Sistema PJe. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 1.1. 

A parte executada, 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 (art. 915, 

CPC/2015). 2. CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo 

para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

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

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte executada 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (art. 916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal 

parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 

CPC/2015). 2.1. Fazendo essa opção, deverá a parte devedora não só 

comprovar imediatamente o depósito inicial de 30% (trinta por cento), 

acrescido de custas e honorários de advogado, mas, também continuar a 

depositar as parcelas vincendas, independentemente da apreciação 

judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, CPC/2015). 2.3. Se a parte executada 

fizer o requerimento da opção de que trata o item “2.2”, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca de tal pleito, após o 

que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, 

§ 1º, do CPC/2015. 3. Não efetuado o pagamento no prazo de que trata o 

item “2”, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para análise do 

pleito de penhora online, em razão da preferência dada pelo art. 835, I, do 

CPC/2015. 4. Não encontrado o devedor, EFETUE o Sr. Oficial de Justiça o 

ARRESTO de bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a 

execução (artigo 830, caput, CPC/2015). 4.1. Caso o Sr. Oficial de Justiça 

não encontre bens passíveis de arresto, após CERTIFICADO a respeito, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos o endereço atualizado da parte executada, ou, em sendo 

impossível obter tal endereço, mediante justificativa, indicar bens 

arrestáveis, a fim de que possa ser efetivado pelo Oficial de justiça. 4.2. 

Nos dez (10) dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de 

Justiça deverá procurar o executado por 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, deverá realizar citação com 
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hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1º, 

CPC/2015). 4.3. Em não havendo, por parte do Oficial de Justiça, suspeita 

de ocultação, deverá CERTIFICAR o necessário, após o que, deverá ser 

INTIMADA a parte exequente para se manifestar a respeito, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar na forma do art. 830, § 2º, do CPC/2015. 5. 

FIXO os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(CPC/2015, art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se 

houver integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC/2015, art. 827, 

§ 1º). 6. DEFIRO o pedido de bloqueio judicial do bem e para tanto, nesta 

oportunidade PROCEDI, conforme extrato anexo, à inserção de 

RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via sistema RENAJUD (circulação, 

licenciamento e transferência), que deverá perdurar até a efetiva 

apreensão do bem. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003603-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LUCIA PRATA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003603-70.2017.8.11.0007 

AUTOR: SEBASTIANA LUCIA PRATA OLIVEIRA Advogado(s) do 

reclamante: ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE 

RENATO SALICIO FABIANO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não apresenta complexidade em 

matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de designar a 

audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A 

SANEAR o processo desde logo. Verifico que a parte requerida suscitou 

preliminar de prescrição (id 12164536), o que passo a apreciar. Tal pleito 

não merece muitas discussões, uma vez que não transcorreu o prazo 

prescricional entre o pedido na via administrativo (extrato juntado aos 

autos) e o ajuizamento da presente demanda, destoando por completo do 

período prescricional aplicável ao presente caso (quinquenal). Além do 

mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. 

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado. 2) DEFIRO a prova testemunhal 

requerida por ambas as partes. 3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como 

principal ponto controvertido, o exercício de atividade laboral rural na 

forma exigida pela lei para obtenção do benefício e a qualidade de 

segurado(a). 4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 05 de 

setembro de 2018, às 14h00, devendo a Secretaria de Vara proceder as 

INTIMAÇÕES necessárias. CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o 

caso de não comparecimento. CONSIGNO que as testemunhas arroladas 

devem comparecer em Juízo, independente de intimação. 5) DEIXO de 

dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente 

caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do 

CPC/2015. 6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 7) PROCEDA-SE a 

Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000767-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CASARIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANDRE LUIZ PACHI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000767-27.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA RÉU: VALDECI CASARIN Vistos. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais perpetrada por 

Roseli Rodrigues de Souza em face de Valdecir Casarin, ambos 

devidamente qualificados. Alega a autora que no dia 24/04/2016, por volta 

das 22h00min estava conduzindo sua motocicleta na perimetral Deputado 

Federal Rogério Silva, no sentido MT-208, sendo que, nas proximidades da 

rua H, o requerido que dirigia uma camioneta, ao efetuar a conversão à 

esquerda sem sinalização a colheu, deixando-a extremamente ferida ao 

chão da via. Aduz que em decorrência do acidente, teve fraturas na fibia 

e tíbia da perna esquerda, tendo que se submeter a procedimento 

cirúrgico de emergência, junto ao Hospital Regional de Alta Floresta-MT, 

local em que contraiu a gripe H1N1, acarretando em contratempos para o 

devido tratamento da autora, sendo que ela teve que ser transferida ao 

Hospital e Maternidade Santa Rita, onde passou por intervenção cirúrgica. 

Argumenta que houve pioras em seu quadro clínico em virtude da gripe 

H1N1, mazela que por sua vez foi responsável por um derrame pleural, 

fazendo com que a requerente se submetesse a exames de controle de 

sua saúde, até sua efetiva cura. Afirma ainda, que os ferimentos 

decorridos do acidente deixaram sequelas na autora, diminuindo sua 

capacidade laborativa, a deixando incapacitada até mesmo para atividades 

cotidianas. Assevera, por fim, que o requerido jamais teve interesses em 

obter alguma informação sob as condições de saúde da requerente, não a 

ofertando qualquer amparo, deixando a mesma a própria sorte. Com a 

inicial, vieram diversos documentos. Recebida a exordial, foram deferidos 

os benefícios da Justiça Gratuita e determinada a citação do requerido (Id. 

7999031). Tentada a conciliação, esta foi infrutífera (Id. 9688552). 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação ao Id. 9963748, 

rebatendo as alegações constantes a inicial e ofertando reconvenção. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação e contraminuta a 

reconvenção (Id. 10329834). Intimadas para se manifestarem quanto às 

provas que ainda pretendiam produzir, a parte requerida pugnou pela 

prova testemunhal (Id. 13754974) e a autora, além da prova testemunhal, 

requereu que fosse realizada perícia médica (Id. 13779134). É o que 

cumpria relatar. DECIDO. Passo a sanear o processo. Inexistindo questões 

processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo 

saneado. Quanto aos pedidos de produção de provas, vislumbro que a 

prova testemunhal, mesmo que pleiteada por ambas as partes, não deve 

ser acolhida, uma vez que a discussão do caso se dá quanto à 

responsabilidade das partes envolvidas no sinistro, portanto, além de 

haver documentação suficiente para a decisão de mérito quanto à 

culpabilidade dos envolvidos, considerar-se-á que as alegações já feitas 

nas peças trazidas pelas partes são razoáveis para o deslinde do feito, 

não sendo imprescindível a oitiva de testemunhas, ou mesmo a tomada do 

depoimento pessoal dos litigantes, conforme entendimento que transcrevo: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL 

REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO E 

JUSTIFICATIVAS DAS PROVAS - PARTE RESTOU SILENTE – PRELIMINAR 

REJEITADA – MORMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A PROVA (...). 

Ainda que a requerida tenha pedido, em sua contestação, a oitiva de 

testemunhas, inclusive juntando o rol, observa-se que posteriormente foi 

intimada para além da indicação das provas desejadas deveria 

justificá-las, quando então restou silente; cerceamento de defesa não 

verificado. Os elementos necessários para a solução da lide 

encontram-se presentes e bem demonstrados nos autos. Ademais, o juiz 

é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as medidas 

necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC. (...) 

(Ap 109578/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015)” grifei. Assim, nos termos do art. 370, parágrafo único, do 

CPC/15, INDEFIRO a produção de prova testemunhal, por entender 
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desnecessária ao deslinde do feito. Noutro giro, visando proferir um 

julgamento justo e necessário ao caso, determino a realização de perícia 

médica junto a autora, razão pela qual, NOMEIO como perita judicial a Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia médica na 

parte autora, independentemente de compromisso, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita nomeada, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

cópia da inicial, e dos quesitos eventualmente apresentados pelas partes, 

de eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). Contudo, a fim de evitar confusão processual, determino a 

INTIMAÇÃO das partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dais, juntem 

aos autos os quesitos que considerarem pertinentes, para apenas após a 

apresentação dos quesitos ou escoamento do prazo a Secretaria da Vara 

proceder com a intimação da médica perita. Consigno que o pagamento 

dos honorários seguirá o disposto no art. 95, § 3º, do CPC/15. Após o 

cumprimento e juntado o laudo médico-pericial, vistas às partes pelo prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela Autora. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000857-69.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARUMA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000857-69.2016.8.11.0007. AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: TARUMA - COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA - EPP Vistos. 1) A parte requerida, embora devidamente 

citada, deixou transcorrer o prazo legal sem que tenha tomado nenhuma 

das providências a que alude o artigo 702 do CPC/2015, conforme se 

verifica da certidão de Id. 10239039. 2) Assim, como o título judicial se 

constituiu de pleno direito, razão pela qual, tratando-se de execução por 

quantia certa, INTIME-SE a parte devedora para que, no prazo de quinze 

(15) dias, efetue o pagamento da quantia devida, devendo ser consignado 

no ato intimatório que, em não efetuando o pagamento em tal prazo, o 

montante será acrescido de multa no percentual de dez por cento (10%) 

e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), se parte 

credora assim o requerer. 3) Se decorrido tal prazo sem que se tenha 

efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE, imediatamente e independentemente 

de novo despacho, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá 

ser cumprido na forma do artigo 523 do CPC/2015. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000312-96.2016.8.11.0007

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:

PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME (RÉU)

AMARO COSMO DE OLIVEIRA (RÉU)

ADRIANA DA SILVA CAVALHER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA GRIZIELLI MARIA DA SILVA OAB - MT10576/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000312-96.2016.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Advogado(s) do reclamante: SERVIO 

TULIO DE BARCELOS RÉU: PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME e 

outros (2) Advogado(s) do reclamado: SONIA GRIZIELLI MARIA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL 

S/A em face de PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA, AMARO COSMO 

DE OLIVEIRA e ADRIANA DA SILVA CAVALHER, todos qualificados nos 

autos em epígrafe. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Recebida a inicial (fls. 3290325), foi designada audiência de conciliação. A 

tentativa de conciliação restou infrutífera, conforme se vê no termo de 

audiência (id 4681449). Após contestada (id 484617) e impugnada a ação 

(id 7972577), as partes peticionaram nos autos informando a realização 

do acordo, pugnando pela sua homologação do acordo e, via de 

consequência, pela extinção e do processo e das ações conexas, pela 

desconstituição e liberação dos bens penhorados e baixas das restrições 

junto aos órgãos de proteção ao crédito (id 13190979). Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando a 

manifestação de vontade da parte entre as partes exarada conjuntamente, 

HOMLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes (id 13190979), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão representadas e os direitos em questão são 

disponíveis. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. 

Não havendo qualquer constrição em bens ou inclusão do nome dos 

demandados em cadastros de inadimplentes por ordem judicial emanada 

nestes autos, indefiro o pedido de tais baixas. Sem custas (artigo 90, § 3º, 

do CPC/15). Honorários na forma pactuada. Ante a renúncia do prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Atente-se a Secretaria da Vara para que as 

publicações no DJe em nome da requerida sejam feitas em nome do 

advogado Célio A. Araújo. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 

de julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000794-10.2017.8.11.0007 

AUTOR: JUCELINO ALVES DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

SERGIO LUIZ DO AMARAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença 

e Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de tutela de urgência proposta 

por Jucelino Alves dos Santos em face do INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O autor 

alega que era segurado e que recebia auxílio-doença em razão de ser 

portador de patologia (hérnia inguinal, herniorrafia a direita, fratura de 

rádio distal, limitação grave de movimentação de punhos e dedos) que o 

incapacitava para o trabalho até 20/12/2016, mas em 13/03/2017 teve seu 

pedido de prorrogação do benefício negado. Entendendo estarem 

presentes os requisitos requereu a antecipação de tutela para o 

restabelecimento do benefício. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade, tendo sido 

postergada a apreciação da tutela de urgência para depois da resposta da 

requerida e determinada a realização de perícia médica (id 5622460). O 

laudo pericial foi apresentado no id 11839613. Juntada de documentos 

pela parte autora nos id’s 10782161, 11997416 e 12675712. Citado, a 

autarquia requerida apresentou contestação, arguiu preliminar de 

prescrição quinquenal e no mérito requer a improcedência dos pedidos, 

consoante manifestação acostada aos autos. A peça veio acompanhada 

de diversos documentos. Impugnação id 13157577. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Aposentadoria por 

Invalidez c/c pedido de tutela de urgência proposta por Jucelino Alves dos 

Santos em face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, ambos 
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qualificados nos autos. 1. Da preliminar de prescrição quinquenal. Sabe- 

se que prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, conforme prevê o parágrafo único do art. 103, da Lei 

8.213/91: Art. 103. (...) Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a 

contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para 

haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 

devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e 

ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997). 

Vale ressaltar que é nesse sentido que a jurisprudência firma seu 

entendimento, esclarecendo que a impugnação de ato administrativo 

(indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário), deve ocorrer 

até 05 (cinco) anos após sua prát ica (TRF-5 -  AC: 

08000659320154058104 CE, Relator: Desembargador Federal Rubens de 

Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 29/01/2016, 4ª Turma). No caso 

em tela, verifico que benefício foi indeferido administrativamente pelo 

requerido em 13/03/2017, no entanto, a autora ajuizou o presente feito em 

24/03/2017, ou seja, menos de 05 (cinco) anos. Sendo assim, não acolho 

a preliminar de prescrição aventada pela parte ré, nos termos expostos. 

Não havendo outras questões processuais ou nulidades a serem sanadas 

e estando o feito devidamente instruído por laudo pericial, passo à análise 

do pedido de mérito. 2. Do mérito. A pretensão autoral consiste na 

obtenção judicial de auxílio doença, que se encontra disciplinado nos 

artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/91, dispositivos que exigem os 

requisitos abaixo transcritos: a) qualidade de segurado; b) o período de 

carência, se exigido para o caso; c) incapacidade para o trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos; d) não 

preexistência da doença ou lesão invocada como causa para o benefício 

à filiação ao Regime Geral da Previdência Social, salvo em casos de 

progressão ou agravamento. No caso em tela, a condição de segurado e o 

cumprimento da carência restaram comprovados por meio dos 

documentos acostados nos autos, ademais o requerente já recebia auxilio 

doença o que demonstra que a própria autarquia reconheceu que existia a 

qualidade de segurado; quanto à incapacidade, o perito constatou a 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial e permanente, 

motivo pelo qual o benefício pleiteado de restabelecimento do auxílio saúde 

deve ser deferido. Nesse sentido è o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

QUALIDADE DE SEGURADO INCONTROVERSA. INCAPACIDADE PARCIAL 

E PERMANENTE. INOVAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DIB FIXADA 

NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. APLICABILIDADE DO ART. 62 DA LEI 

N. 8.213/91. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Nos termos 

do art. 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença tem como requisitos: a) a 

condição de segurado do beneficiário; b) o cumprimento, quando for o 

caso, do período de carência; e c) a incapacidade para o trabalho ou para 

a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 2. A 

qualidade de segurada da parte autora não foi questionada pelo INSS e 

encontra-se comprovada nos autos, uma vez que vinha recebendo o 

benefício de auxílio-doença (fl.10). 3. O laudo pericial (fls. 118/120) 

constatou que a autora possui amputação traumática de falange média e 

distal do 2º quirodáctilo direito, devido a acidente de trabalho ocorrido em 

13/09/2004 e escoliose toracolombar. Afirma ainda, que a sequela é 

irreversível, limitando sua capacidade funcional laborativa para as 

atividades que necessitem de movimento utilizando o primeiro e o segundo 

dedo da mão direita. Por fim, conclui que a autora encontra-se 

incapacitada parcial e permanentemente. 4. Quanto ao termo inicial do 

benefício, nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário 

de cunho acidental ou o decorrente de invalidez, se o laudo 

médico-pericial ou outros elementos de convicção constantes dos autos 

atestam que a incapacidade já existia na data do requerimento 

administrativo, este deve ser o termo inicial; ou a data da citação, na 

ausência de requerimento administrativo. A fixação do termo a quo a partir 

da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto 

que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à 

própria ação judicial (STJ, REsp 1.411.921/SC, Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJ de 25/10/2013; AgRg no RESP 822.995/SP, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 19/09/06). 5. No caso, considerando que o 

laudo pericial concluiu que o início da incapacidade data de 13/09/2004 

(resposta ao quesito 3 do réu, fl.51), e, considerando que o benefício foi 

cessado em 14/06/2007, correta a sentença que determinou o 

restabelecimento a partir da cessação indevida. Sem reforma a sentença 

no ponto. 6. Resta consignar que se aplica ao presente caso, o art. 62 da 

Lei n. 8.213/91, devendo permanecer ativo o auxílio doença concedido à 

autora, "até que seja concluído o programa de reabilitação profissional, 

quando, então, a parte autora estará apta a exercer outra atividade no 

mercado de trabalho, compatível com suas limitações físicas, ou, caso se 

mostre frustrado, com a conclusão de que o segurado se tornou 

totalmente incapaz para o exercício de qualquer profissão, deverá obter o 

d e f e r i m e n t o  d a  a p o s e n t a d o r i a  p o r  i n v a l i d e z "  ( A C 

0079154-33.2012.4.01.9199/MG, Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, 

1ª CRP/MG, DJe de 18/05/2017). Sentença reformada no ponto. 7. Por fim, 

verifica-se que o pedido da parte autora refere-se a matéria nova na lide 

(auxílio acidente/aposentadoria por invalidez), não mencionada na petição 

inicial, incabível a inovação da causa a pedir e do pedido em sede 

recursal, por vedação legal expressa (art. 264 § único do CPC/73), o que 

importa em violação do duplo grau de jurisdição (Relatora Desembargadora 

Federal Ângela Catão, Sétima Turma, DJ de 08/09/2017). 8. Em regime de 

repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de 

que o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança não 

reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, não podendo ser utilizado 

como índice de correção monetária, afastando-se, portanto, a aplicação 

do art. 1º- F da Lei 9.494/1997 na redação que lhe conferiu a Lei 

11.960/2009, devendo ser aplicado o IPCA-E a partir de 07/2009. Decidiu 

ainda que, tratando-se de relação jurídica não tributária, os juros de mora 

deverão observar o índice de remuneração da caderneta de poupança a 

partir da entrada em vigor do mesmo dispositivo legal que permanece 

hígido nesse ponto. (STF, RG, Tema 810, RE 870.947/SE.). Correção 

monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, aplicável 

ainda que não requerida pela parte ou que omissa a sentença, de modo 

que sua incidência pode ser apreciada de ofício, inclusive em reexame 

necessário, sem ofensa aos princípios da non reformatio in pejus ou da 

inércia da jurisdição (STJ, REsp 1652776/RJ, Relator Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2017; AgInt no REsp 1364982/MG, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/03/2017). 

Logo, juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, devendo a partir de 07/2009 a correção a ser 

feita pelo IPCA-E ou o que vier a ser decidido pelo STF em eventuais 

embargos de declaração opostos contra o acórdão a ser publicado no RE 

870.947 (alteração de índice ou modulação de efeitos). 9. Apelação da 

parte autora parcialmente provida (item 6), apelação do INSS não provida e 

remessa necessária parcialmente provida (item 8). 10. "Somente nos 

recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 

2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais 

recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" (enunciado 

Administrativo STJ nº 7). Mantida a sucumbência fixada. Sem custas, ante 

a isenção do INSS.A Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento à 

apelação da parte autora, negou provimento à apelação do INSS e deu 

parcia l  provimento à remessa necessár ia.  (ACORDAO 

00297527520154019199, JUÍZA FEDERAL LUCIANA PINHEIRO COSTA 

(CONV.), TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 DATA:29/05/2018 PAGINA:.). PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. LAUDO 

PERICIAL. DURAÇÃO DA INCAPACIDADE. TIPO DE BENEFÍCIO. CONJUNTO 

PROBATÓRIO. CONDIÇÕES TRANSITÓRIAS. RECOLHIMENTOS COMO 

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA 

MANTIDA. CONSECTÁRIOS. 1. Regra geral os recursos não impedem a 

eficácia da decisão (art. 995, CPC/2015 cc 1.012). Ademais, na presente 

fase processual a pretensão de suspender a execução da obrigação de 

fazer não faz mais sentido, por ser incabível outro recurso com efeito 

suspensivo a partir deste julgado. 2. 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 parcial ou total e temporária 

(auxílio doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 

o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 3. Presente a 

condição de segurado e realizado o cumprimento da carência, é devida a 

concessão do auxílio doença quando comprovado por laudo pericial que a 

parte autora está temporariamente incapacitada para sua atividade 

habitual. 4. Ao contrário do que alega a autora em sua apelação, não há 

nos autos quaisquer elementos que permitam concluir que a incapacidade 

é irreversível. É notório que, embora muitas doenças psiquiátricas sejam 

incuráveis, a estabilização dos sintomas é possível com o uso de 

medicamentos. 5. No que tange ao fato de a segurada ter vertido 
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contribuições previdenciárias durante o período em que foi considerada 

incapaz pela perícia médica, registro que é irrelevante, uma vez que o 

recolhimento de contribuição social na condição de contribuinte individual, 

por si só, (expressão utilizada na redação do enunciado aprovado na 

última edição do FONAJEF, realizado em dezembro/2010) não obsta o 

recebimento de benefício previdenciário por incapacidade. Cumpre ao 

INSS a prova de que a segurada efetivamente exerceu atividade 

remunerada, o que não se fez nestes autos. 6. Quanto ao termo inicial do 

benefício, verifico que a cessação do benefício anterior ocorreu em 

28/09/2010. O INSS então constatou a incapacidade laborativa em razão 

de episódio depressivo com data de início em 28/06/2010. A mesma 

doença foi constatada pela perita oficial logo em seguida, sendo que a 

ação foi ajuizada imediatamente, com vários relatórios médicos que 

confirmam que a incapacidade não havia se encerrado de fato. Está 

correto, portanto, o restabelecimento do benefício desde a data de sua 

última cessação. 7. Não merece reparo a sentença recorrida, devendo ser 

mantida em sua essência, inclusive no que tange ao tipo de benefício, 

extensão e termo inicial. 8. Fica assegurado o gozo do benefício de 

auxílio-doença até seja constatada a recuperação da capacidade para o 

trabalho, da segurada, por meio de nova perícia médica, ou conclusão de 

eventual processo de reabilitação, ou ainda, se considerada não 

recuperável, for aposentada por invalidez. 9. Correção monetária e juros 

de mora de acordo com a versão mais atualizada do Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, devendo ser 

observada, quanto à atualização monetária, a orientação do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (repercussão geral, tema 

810). 10. Deve ser mantida também a sucumbência recíproca, na forma do 

CPC/1973, vigente na data da interposição do recurso, modificando-se o 

comando da sentença no que tange à proporcionalidade do valor dos 

honorários, que devem ser compensados de parte a parte. Sem custas 

pelo INSS, ficando a execução da condenação da parte autora suspensa 

em razão da assistência judiciária. 11. Apelação da parte autora 

improvida. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas 

(itens 8, 9 e 10).A Câmara, à unanimidade, negou provimento à apelação 

da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa 

oficial. (ACORDAO 00047259020154019199, JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:17/05/2018 PAGINA:.). 

Em relação ao termo inicial do devido, como sedimentado na jurisprudência 

pátria, o pagamento do benefício deve retroagir até a data da indevida 

cessação. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO 

OFICIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 

Ademais, a própria autarquia previdenciária já reconhecera tal condição, 

por ocasião da concessão administrativa do benefício de auxílio-doença 

em favor do requerente, motivada sua cessação em razão do parecer 

contrário da perícia médica, pela suposta recuperação da capacidade 

laborativa. 3. No caso concreto, considerando que a prova pericial foi 

conclusiva no sentido de que a parte autora encontra-se total e 

temporariamente incapacitada para o exercício da atividade laboral, e 

verificada a possibilidade de reabilitação profissional, mostra-se devido o 

reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Termo inicial fixado a contar da cessação administrativa do benefício. (...) 

9. Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida.A turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e deu 

parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta. (ACORDAO 

00011559120184019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:16/05/2018 PAGINA:.). DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de 

Previdência Social – INSS à implantação do benefício de auxílio-doença em 

favor de Jucelino Alves dos Santos, desde a cessação do benefício em 

13/03/2017, devendo se submeter à revisão administrativa periódica, 

acrescidas as parcelas atrasadas dos juros moratórios e correção 

monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15. Por verificar 

presentes os requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste ato. 

OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e 

os termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/15. DEIXO de condenar o requerido 

no pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, 

da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei 

Estadual nº 7.603/01). Nos termos do art. 1.288 da CNGC/MT, declaro: I) 

Jucelino Alves dos Santos; II) Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício; IV) DIB – Cessação do 

auxílio-doença em 13/03/2017; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do 

pagamento – 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente sentença. 

Nos termos do artigo 496, § 3º, I, do CPC/15 sentença não sujeita ao 

reexame necessário. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja 

requerido o cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, ao arquivo com 

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

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000581-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA GODOY ZANETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000581-04.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: NEUZA GODOY ZANETE Advogado(s) do reclamante: 

RAFAEL GOMES NETO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por 

Neuza Godoy Zanete em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, todos já qualificados. Juntou com o pedido, a planilha de 

cálculo, bem como o contrato de honorários advocatícios (id’s 12376924, 

12376927 e 12376932). Intimada para impugnar, a parte executada 

concordou com os cálculos apresentados pela credora (id 13364546). 

Manifestação da autora no id 13841497 informando que qualificou 

erroneamente o nome da parte requerente. Os autos vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

vejo que o advogado da autora requer o destaque dos honorários 

contratuais em 30% (trinta por cento) do valor do principal no montante de 

R$ 4.421,89 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove 

centavos), mediante requisição. Todavia, conforme decidido por 

unanimidade pelo Conselho da Justiça Federal e expresso no Ofício nº 

CJF-OFI-2018/01773, que revogou os artigos 18 e 19 da Resolução 

405/2016-CJF, em consonância com entendimento adotado pelo STF, não 

serão mais realizados os destaques de honorários advocatícios 

contratuais em precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs), razão 

porque INDEFIRO o destaque. Assim, não havendo impugnação, tendo a 

autarquia ré concordado com o cálculo elaborado pela parte exequente (id 

13364546), HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados no id 

12376924, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

sem condenação em honorários sucumbências, uma vez que a parte 

executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado pela credora 

(art. 1º-D da Lei n. 9.494/97). Portanto, REQUISITE-SE o pagamento via 

RPV, até o limite de sessenta salários mínimos, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 

535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015). OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que 

estes deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que 

exista litisconsórcio; que ao advogado será atribuída a qualidade de 

beneficiário do precatório/RPV quando se tratar de honorários 

sucumbenciais, observando ainda o disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, 

da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o que dispõe a 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. Transitado esta 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 16 

de julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003404-48.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

BRILHANTE COMERCIO DE CONFECCOES IBITINGA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE ALMEIDA PACHECO OAB - SP288159 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003404-48.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BRILHANTE COMERCIO DE CONFECCOES IBITINGA LTDA 

Advogado(s) do reclamante: CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE ALMEIDA 

PACHECO EXECUTADO: FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA - ME Vistos. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizado por Brilhante 

Comercio de Confecções Ibitinga LTDA em face de Franciele Tavares de 

Oliveira ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id 11074217 e seguintes. Pelo despacho proferido no id. 

11085960, foi determinada a emenda da exordial, no sentido de proceder 

ao recolhimento ou comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciarias, sob pena de indeferimento. Intimado para proceder ao 

recolhimento ou juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas 

e taxas judiciária, a parte exequente quedou-se inerte, deixando fluir “in 

albis” (id. 13279342). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil, em seus 

artigos 321 e 485, inciso I, dispõe que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

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

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

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

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

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

indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I 

- indeferir a petição inicial; (...). Analisando detidamente os autos, denoto 

que o despacho proferido nos autos determinou que a parte autora 

procedesse ao recolhimento das custas e taxas judiciarias ou junta-se os 

respectivos comprovantes, porém, mesmo regularmente intimada, a parte 

autora deixou de atender satisfatoriamente a ordem judicial, de modo que, 

o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo é 

medida que se impõe. O TJMT tem entendido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DA 

JUNTADA DE GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A 

INICIAL – DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.O 

indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é 

consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda à 

inicial, conforme autoriza o artigo 321, parágrafo único, do CPC. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À 

INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

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

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

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

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

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

adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização 

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

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

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

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

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único, ambos do CPC/15. Custas pela parte autora. Honorários 

advocatícios indevidos. Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002269-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO AUGUSTO VIEIRA MANTOVANI (EXECUTADO)

 

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

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

autora acerca da Certidão do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça de ID. 

14166116, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta 

Floresta-MT, 19 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIG TAXI AEREO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1000869-15.2018.8.11.0007 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da Legislação vigente e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da parte autora acerca da Certidão do(a) Sr(a). 

Oficial(a) de Justiça de ID. 14114406, para manifestação no prazo de 

cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 19 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000095-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALEXANDRE SIQUEIRA (REQUERIDO)

E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

EDIELE CARLEIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

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

acerca do decurso de prazo de suspensão de 90 dias pugnado através 

de documento id.12675653, para manifestação, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000689-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA FALASQUE LTDA - ME (RÉU)
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EDNA DE VASCONCELOS FALASQUE (RÉU)

EDILSON FALASQUE (RÉU)

 

Processo: 1000689-67.2016.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do(a) patrono(a) da parte autora para, no prazo de 

cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da diligência necessária para os 

atos processuais, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado 

no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003061-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

MARIA SANTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

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

acerca da contestação de id.12805619, para manifestação nos prazo de 

15(quinze) dias, nos termos do item 4 da decisão de ID 10658648.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001718-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

CAMILA MARQUES NUNES (REQUERENTE)

VITOR LEANDRO MARQUES NUNES TELLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar o(a) Advogado(a) da parte autora para dar atendimento à 

manifestação Ministerial de ID 14158660, no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimar o patrono da parte autora 

acerca da contestação de ID 13188965, para querendo, manifestar no 

prazo de 15(quinze) dias, bem como manifestar acerca do laudo aportado 

nos autos de ID 13541659, no mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimar o patrono da parte 

requerida acerca do laudo da perícia realizada de ID 13541659, para 

manifestação no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000572-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimar o patrono da parte autora 

acerca da contestação de ID 13041802, para querendo, impugnar no 

prazo de 15(quinze) dias, bem como para manifestar acerca do laudo 

médico de ID 13541592, no mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000572-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimar o patrono da parte 

requerida acerca do laudo pericial de ID 13541592, para manifestação no 

prazo de 05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119222 Nr: 6912-24.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Zonta Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo José Moscardini Neto - 

OAB:219.262/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIONE CARMO 

RAMOS, para devolução dos autos nº 6912-24.2014.811.0007, Protocolo 

119222, 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): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143961 Nr: 5173-45.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir de Paula

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação 

apresentada e laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 123274 Nr: 1400-26.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Correia dos Santos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 
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impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121375 Nr: 235-41.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPFdS, Cloves Paulo da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 dias, acerca do estudo 

socioeconômico e laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002048-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA PEREIRA COSTA FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002048-81.2018.8.11.0007 

AUTOR: THALIA PEREIRA COSTA FREITAS RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Vitor Emanoel Costa 

Freitas, representado por sua mãe, Thalia Pereira Freitas, por meio da 

Defensoria Pública, ajuizou demanda em face do Município de Alta Floresta 

e do Estado de Mato Grosso, objetivando a oferta de consulta com médico 

oncologista, além de “todo tratamento médico que se fizer necessário, 

inclusive medicamentos e cirurgias”. Conta na exordial que o autor tem 

apenas 1 (um) ano e 10 (dez) meses de vida e que foi diagnosticado com 

nódulos na região da virilha. Alegou a família não tem condições 

econômicas suficientes para custear os procedimentos indicados. Aduziu 

que o poder público não tem previsão para prover a consulta necessária. 

Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente a tutela de 

urgência de caráter satisfativo e juntou os documentos ao PJe. Antes de 

receber a inicial, a magistrada contemporânea ordenou a emenda a inicial 

com a complementação de documentos para verificar a presença dos 

pressupostos processuais e condições da ação (ID 13543900). Por meio 

da petição de ID 14222241, a parte autora pediu a reconsideração da 

decisão, alegando a impossibilidade de juntada de documentos 

complementares diante da necessidade de realização da consulta 

pleiteada. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Diante da 

justificativa apresentada na derradeira petição e verificando o 

preenchimento dos requisitos legais, RECEBO a inicial. DEFIRO a 

gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. Tendo 

em vista que o autor requereu a concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, passo a apreciar o pedido provisório neste momento. A 

requerente pleiteia a condenação dos entes requeridos ao provimento do 

integral tratamento indicado pelo médico responsável, valendo-se da 

norma prevista no art. 300, do CPC: “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”. 

Depreende-se do dispositivo que a tutela provisória de urgência deverá 

ser concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do 

direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Averígua-se o perigo de dano por meio dos documentos de fls. 13/14, 

especialmente: a) a ficha de encaminhamento para consulta e b) o laudo 

de exame ultrassonográfico. Embora sejam parcas as comprovações 

carreadas, há suficiente conteúdo probatório para a concessão da tutela 

provisória visando o fornecimento da consulta com médico especialista, 

afim de que seja constatado o real estado de saúde da criança 

requerente, ainda mais no caso de suspeita de câncer, pois resta 

comprovado pela medicina que quanto mais rápido o diagnóstico da 

moléstia (tipo de câncer), maior as chances de cura e melhor o tratamento. 

Não obstante, o pedido de tutela de urgência também pressupõe a 

probabilidade do direito almejado. Ainda que não seja exigível a plena 

convicção jurídica sobre o direito vindicado, há que se ter ao menos 

indícios de sua presença, que serão apreciados antes da dilação 

probatória, ou seja, em sede de cognição sumária. No vertente caso, 

entendo presente a probabilidade do direito em apreciação, eis que os 

documentos coligidos aos autos ratificam a imperiosidade do tratamento, 

sendo cediço e pacífico perante o ordenamento jurídico pátrio de que os 

entes públicos devem promover o direito à saúde previsto no art. 196, da 

CF. Sendo patente a urgência do cenário fático que a tutela provisória 

requerida e verificando a presença de seus requisitos, tenho que a 

medida deve ser concedida antes mesmo da oitiva da parte contrária 

(“inaudita altera parte”, §2º, art. 300, CPC). Desta feita, DEFIRO o pedido 

provisório para conceder a tutela de urgência para DETERMINAR que os 

demandados forneçam, em até 10 (dez) dias, EXCLUSIVAMENTE, A 

CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA E EXAMES INICIAIS, tendo em 

que, diante das provas trazidas aos autos, é incerta a presença de 

patologia ou de risco à saúde do autor. A apuração de sua real condição 

de saúde poderá demonstrar a prescindibilidade de tratamento 

complementar e de outras medidas a serem tomadas. Trata-se, pois, de 

medida de cautela, decorrente da evidência de possíveis tumores 

encontrados na virilha do requerente. Por esta razão, neste momento, 

cabe apenas o DEFERIMENTO PARCIAL da tutela de urgência, que não 

abarcará, frise-se, TODO E QUALQUER tratamento posteriormente 

indicado. Consigno que, nos termos do §1º, do art. 536, do CPC, o 

descumprimento da presente decisão importará no bloqueio “online” do 

valor correspondente à obrigação não cumprida, por ser uma medida 

eficaz e dar a esperada efetividade à tutela vindicada, sem prejuízo do 

disposto no §3º do mencionado dispositivo, sem prejuízo da 

responsabilização pessoal dos agentes públicos responsáveis para 

concretização da medida. Deixo de agendar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC em razão de entender que o presente feito 

não permite autocomposição e pelas condições de saúde do requerente. 

CITEM-SE os requeridos, por meio de seus órgãos de representação, para 

que apresentem contestação no prazo de 30 dias previsto no caput do art. 

335, observando-se o disposto no inciso III, bem como a prerrogativa do 

art. 183, todos do CPC. No ato de citação, intimem-se os entes requeridos 

para que cumpram a ordem liminar dentro do lapso temporal estipulado, 

sob as penas da lei. Visando maior celeridade no cumprimento da liminar, 

COM A MÁXIMA URGÊNCIA, intimem-se pessoalmente os Gestores do 

Sistema Único de Saúde (Secretários de Saúde) do teor desta decisão, 

consoante recomendação contida no Ofício Circular nº 

677/2014-DOF-CGJ. Antes da conclusão, certifique-se quanto ao prazo de 

resposta e quanto ao cumprimento da tutela provisória pelo ente requerido. 

Às providências, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA. De Cuiabá/MT 

para Alta Floresta/MT, 19 de julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

substituto em substituição legal

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003497-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (EXECUTADO)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (EXECUTADO)

NELSON JOSE COCCO (EXECUTADO)

CRISTIANE COCCO (EXECUTADO)

MARCIO ROQUE (EXECUTADO)

 

Considerando a decisão sob ID 13163145, IMPULSIONO os autos para 

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

que, em 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento das custas para 

expedição da referida certidão, juntando aos autos, no mesmo prazo, a 

guia, bem como o comprovante de pagamento.
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4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002317-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 

de agosto de 2018, às 15h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 

de agosto de 2018, às 16h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 

de agosto de 2018, às 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 

de agosto de 2018, às 15h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002350-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 16 

de agosto de 2018, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO 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 16 

de agosto de 2018, às 16h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIO ORLANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES DELAVALLE CORREA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 

de agosto de 2018, às 15h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(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 Patrono da parte autora do inteiro 

teor da juntada do ID. nº 14241558, bem como para que informe o número 

da conta (corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e número do 

CPF/CNPJ, do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13469690 foi interposto 

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

13469695 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13469690, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MOREIRA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13463615 foi interposto 

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

13463617 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13463615, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRUZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (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)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13413489 foi interposto 

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

13413494 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13413489, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente do inteiro teor do ID de nº 

13837021, bem como para que informe o número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARCOS OLSEN (REQUERENTE)

MARIA IZABEL DOS ANJOS OLSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS JAVIER RIGO (REQUERIDO)

ABG- MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona das parte autoras, para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

agosto de 2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIRA LAASS BORGHE FAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 22 

de agosto de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente do inteiro teor do ID de nº 

13810119, bem como para que informe o número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 

de agosto de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 

de agosto de 2018, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 

de agosto de 2018, às 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MACHADO (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)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13466142 foi interposto 

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

13466144 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13466142, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 

de agosto de 2018, às 16h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DOAR-SE (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 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003279-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13451479 foi interposto 

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

13451486 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13451479, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PATARAICO JUNIOR 96910372115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 

de agosto de 2018, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA RECHE SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 22 

de agosto de 2018, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MACHADO (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)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13489332 foi interposto 

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

13489334 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13489332, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002443-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 

de agosto de 2018, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001490-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL ALVES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001490-46.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA IZABEL ALVES 

CARVALHO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Efetuado o 

depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento. CUMPRA-SE o disposto 

no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 

Para tanto, INTIME-SE a parte executada para manifestar sobre o pedido 

de levantamento de depósito, em cinco dias. Em caso de concordância 

expressa ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 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: 1002431-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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 22 

de agosto de 2018, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002433-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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 22 

de agosto de 2018, às 15h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002272-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS TAVARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002272-19.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE LUIS TAVARES DE 

MORAIS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 

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

inicial a fim regularizar o polo ativo constante na petição inicial, eis que os 

dados apresentados são de pessoa diversa, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. CANCELE-SE a audiência designada, eis que não haverá 

tempo hábil para intimação das partes. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 19 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: 8011275-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13437390 foi interposto 

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

13437399 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13437390, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001360-22.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CASSIANA GABRIEL KATO 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Analisando detidamente 

o presente feito verifica-se que o comprovante de residência de ID nº. 

13071803 não está em nome da postulante, e esta não justificou tal fato. 

Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, sob pena de 

extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (REQUERENTE)

LOCI AZEVEDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001354-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO, 

LOCI AZEVEDO CARDOSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que a exordial não 

fora instruída com comprovante de residência em nome das autoras. De 

se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de 

competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem 

como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o 

domicílio de ambas as requerentes nesta comarca, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010958-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FABIO JOANUCCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (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)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010958-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCOS FABIO JOANUCCI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Intime-se a parte adversa 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração apresentado, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos concluso para 

julgamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 
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o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1000614-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANISI BIANCHINI SERAFIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13648761 foi interposto 

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

13648763 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13648761, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010799-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONI APARECIDO MORETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010799-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RONI APARECIDO MORETE 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação dos Advogados da parte 

autora do inteiro teor da dos Embargos de Declaração apresentados pela 

requerida CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A, no ID nº 

13831418/13831466, para, querendo manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Certifico ainda, que procedo a intimação dos advogados da 

parte autora do inteiro teor da petição juntada pela requerida ELECTROLUX 

DO BRASIL S.A., bem como para indicar os dados bancários: número da 

conta (corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da 

conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta, 19 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000991-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BIANCHINI SERAFIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000991-62.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDRE BIANCHINI SERAFIN 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Efetuado o depósito pela 

parte devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem 

como requereu o levantamento. CUMPRA-SE o disposto no artigo 1º do 

Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, 

INTIME-SE a parte executada para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de depósito, em cinco dias. Em caso de concordância 

expressa ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002334-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIDIANE REIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora informa no 

pedido inicial que reside no município e Comarca de Paranaíta/MT. Assim, 

com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser 

reconhecida a incompetência territorial, pois a autora afirmou que não 

reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 de julho de 2018. MILENA 
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RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 166439 Nr: 2229-02.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julivã Lemes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2229-02.2018.811.0007

Código 166439

5ª Vara

VISTOS ETC.

Vistas à Defesa para se manifestar quanto ao pedido formulado pelo 

Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 17 de julho de 2018

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 108777 Nr: 4237-25.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Oliveira 

Chaves - OAB:63826, Vinícius Bertoco Mello - OAB:64551

 Conforme legislação processual e nos termos do Art. 1410 da CNCJ, 

impulsiono estes autos para manifestação dos advogodos da Defesaa, 

Vínicius Bertolo Mello e Carlos Eduardo de Oliveira Chaves, do inteiro teor 

da decisâo que segue transcrita: Considerando o pleito ministerial às fls. 

249 DETERMINO a expedição de carta precatória à comarca de Santa 

Bárbara D’oeste-SP para oitiva da testemunha Willian Rodrigo, devendo 

constar o endereço indicado às fls. 244. Outrossim, solicite-se à comarca 

de Cascável-PR o CD/ROM que contém a gravação do depoimento da 

testemunha Edson Simões. Além do mais, intime-se a defesa para 

manifestar o que entender de direito quanto à testemunha Rodrigo 

Fernandes dos Santos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 154596 Nr: 3406-35.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Elias de Matos Miranda, Daniel Becker 

Eufrauzino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Juliano Peres Peres - 

OAB:16889/B

 Processo n.º 3406-35.2017.811.0007

Código 154596

5ª Vara

VISTOS ETC.

Atento ao que mais dos autos consta, verifico que houve erro material na 

Sentença retro, em especial, no tópico “II.I.I.III”, que diz respeito a soma das 

penas no concurso de crimes do réu Daniel Becker Eufrauzino, Vulgo 

“Coroa” (fls. 482) e no tópico “II.I.II.III”, que diz respeito a soma das penas 

no concurso de crimes do réu Rafael Elias de Matos Miranda, Vulgo 

“Cowboy” (fls. 487).

Diante de tais circunstâncias, entendo que a Sentença merece reparo ante 

o erro material averiguado.

Ante ao exposto, RECONHEÇO, de ofício, o erro material para retificar a 

sentença guerreada e fazer constar na parte dispositiva a discrição 

correta do concurso de crimes para ambos os réus: “Considerando a 

natureza dos delitos e as regras contidas nas letras do artigo 69, do 

Código Penal, CONCURSO MATERIAL, hei por bem aplicar as penas 

privativas de liberdade cumulativamente ao réu, o que passa a totalizar 20 

(vinte) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias multa, que a 

TORNO DEFINITIVA a ser cumprida INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, 

pois vem a ser este o único regime que se amolda ao tráfico e conexos ao 

que se depreende da ilação do §3°, do artigo 33, do Código Penal, e face à 

expressa disposição da Lei dos crimes hediondos, não fazendo o réu jus 

a benefícios legais”.

Ciência às partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISLA JULIANY DE MELO OAB - MT17443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001469-36.2018.8.11.0007 ROSA MARIA DE CASTRO AVISTA 

S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 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, 19 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO)

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000812-94.2018.8.11.0007 JOAO CARLOS MARTA 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO 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, 19 de 

julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALCINIO FREITAS (AUTOR)

JOSE DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000720-19.2018.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE DE OLIVEIRA FREITAS, EDNA ALCINIO FREITAS RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de “Ação de Adjudicação Compulsória” 

ajuizada por JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS e EDNA ALCINO FREITAS em 

desfavor de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO (proprietária). Em que objetivam, em síntese, a 

adjudicação compulsória sobre o lote de 1.000m2 identificado pelo lote 

urbano nº03, quadra CW-1, Loteamento Embrião Urbano Carlinda, objeto 

da matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com 

a inicial (Id12312119) vieram os documentos de Id12312132/12312143. 

Recebida a inicial (Id12313940). A Parte Ré apresentou contestação no 

Id13033874, instruindo os autos com os documentos de 

Id13033902/13033913. A audiência de conciliação não se realizou pela 

ausência da parte autora (Id13306881). A Parte Autora apresentou 

impugnação à contestação no Id 13935448. É o relatório. DECIDO. 

Primeiramente, fixo os seguintes pontos controvertidos: a) comprovação 

do exercício da posse pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel 

que a Parte Autora pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da posse. 

DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018, às 14h30min, 

devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC. Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 13 de julho de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002229-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NEVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do (a) procurador (a) da parte autora para, em cinco (05) dias, 

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesitos, conforme 

decisão de ID. 13941188.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ROCHA (AUTOR)

SEVERINA MADALENA VIEIRA ROCHA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000695-06.2018.8.11.0007 RAIMUNDO NONATO ROCHA e 

outros COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO 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, 19 de 

julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003529-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRI MARQUES DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003529-16.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: FABRI MARQUES DO ROSARIO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. INDEFIRO o pedido de ID 13527922, visto que 

ainda não houve a devolução do mandado de tentativa de citação da parte 

requerida expedido no ID 12685352, bem como, não foi comprovado nos 

autos que a requerida não se encontra mais no endereço indicado na 

inicial. Aguarde-se o cumprimento integral da decisão de ID 12093793. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001288-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001288-69.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. No ID 13949165, a 

parte credora requer a expedição de alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada no ID 13586267. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Primeiramente, DETERMINO a expedição de alvará judicial do valor 

depositado judicialmente (ID 13586267), devendo ser depositado na conta 

apresentada pela causídica no ID 13949165. Ante o depósito dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

porquanto estes não são cabíveis na fase de cumprimento de sentença. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110751 Nr: 6347-94.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Zonta Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo José Moscardini Neto - 

OAB:219.262 - SP, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256 -SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIONE CARMO 

RAMOS, para devolução dos autos nº 6347-94.2013.811.0007, Protocolo 

110751, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85742 Nr: 8880-11.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEICULOS E PEÇAS LTDA, 

Cínthia Siqueira Machado, Juares Batista Machado, Evandro Arantes Abib, 

Luznayara Queiroz de Aquino, Taufik Abib Calile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 VISTOS.

1. Considerando as informações apresentadas pela exequente às fls. 

145/146, indicando a existência de saldo residual no tocante ao processo 

de compensação em curso na Procuradoria Geral do Estado, DETERMINO 

a intimação da executada para que regularize o referido procedimento, 

sob pena de indeferimento e consequente prosseguimento da execução 

fiscal que se move em seu desfavor. Para tal, FIXO o prazo de 10 (dez) 

dias.

 2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225712 Nr: 6313-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as informações contidas em manifestação do exequente 

de fl. 87, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 5916-11.2009.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio de Azevedo Amorim - 

OAB:5.957/PE

 VISTOS.

1. Diante das informações apresentadas pela exequente em manifestação 

de fl. 256, DEFIRO o pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 90 

(noventa) dias, conforme requerido.

2. Sendo assim, decorrido prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento regular do feito, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271315 Nr: 1836-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

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

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

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/42, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, VI, do CPC/2015.8.SEM custas e honorário advocatícios, 

por não haver sequer formado a relação processual.9.Após o transito em 

julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e anotações 

necessárias.10.Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251141 Nr: 7084-67.2017.811.0004

 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: Mário Buri, San Carlos Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT, 

Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos.

 1. O valor da causa é R$ 129.750,00, cujas custas já estão devidamente 

recolhidas. Portanto, corrija-se na capa dos autos.

 2. O autor MARIO BURI tem legitimidade ativa no que diz respeito aos 

alegados danos morais, pois suposta denunciação caluniosa foi feita 

contra sua pessoa. Rejeito a suscitada preliminar.

 3. A legitimidade passiva da requerida é reconhecida em sua própria 

contestação, ao confirmar que realmente foi quem efetuou o corte e 

silagem da cana com seus maquinários e equipamentos. Considerando 

que eventual responsabilidade de terceiros depende de prova da própria 

relação contratual, uma vez que se deu supostamente de forma verbal, 

INDEFIRO A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, com fulcro no art. 125, §1º, 

CPC/2015.

 4. Afastadas as preliminares, DOU O FEITO POR SANEADO.

 5. INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre as provas que 

desejam produzir, justificadamente, NO PRAZO DE 15 DIAS. Após, venham 

os autos conclusos para definição das provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270751 Nr: 1496-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJPS, IPS, FTP, PVPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO pedido Retro, CITE-SE o Requerido que poderá ser encontrado 

nos endereços residencial e laboral como disposto pela a parte autora às 

fls.35/39, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, às 13h30min (HORARIO 

DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o 
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autor por meio de seu advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se 

for o caso.

2.No mais, cumpra-se integralmente como disposto em fl. 22.

3. Expeça-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 860 Nr: 270-74.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lille Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemar Queiroz Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 VISTOS.

1.EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados, devendo 

ser observados os dados indicados à fl. 190v.

 2. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63106 Nr: 6174-26.2006.811.0004

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: L. C. Silva Miguêz & Cia Ltda, Luis Carlos da Silva 

Miguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sucesso Agropecuária Ltda, Marcos A. Inoue, 

Osvaldo Yoshime Inove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Cristina Inoue - 

OAB:278568

 VISTOS.

1. Verifica-se dos autos, que a presente Cautelar foi inicialmente julgada 

procedente, suspendendo-se os efeitos dos protestos das cártulas nº. 

060165 e 060176, no valor de R$ 18.375,00 cada, levados a efeito pelos 

intrumentos nº. 112855 e 112854, do Cartório de Protesto desta cidade até 

decisão final dos autos de Ação Declaratória de Desconstituição de Débito 

c/c Indenizatória - Cód. 64.319 (fls. 251/253).

2. A mencionada Ação Declaratória de Desconstituição de Débito - Cód. 

64319 foi ulteriormente julgada improcedente e, por consequência, o 

recurso de apelação interposto nesta Cautelar culminou por reformar a 

sentença de 1º grau e julgar improcedentes os pedidos desta Ação 

Cautelar de Sustação de Protesto, cassando a liminar concedida e 

tornando sem efeito a sustação do protesto, por entender regulares os 

protestos das supractadas cártulas, conforme acórdão de fls. 356/363, já 

transitado em julgado (fls. 364).

3. Por tais razões, DEFIRO o pedido de fls. 371 e DETERMINO a 

baixa/exclusão da caução registrada no imóvel matriculado sob o nº. 

19.600, do CRI local (fls. 236/238).

4. Após o integral cumprimento desta decisão e do acórdão de fls. 

356/363, retornem os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179366 Nr: 1369-49.2014.811.0004

 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: Maria Celuta Napolis Costa, Benedita Bertolina Silva 

Telles, Cibele Maria Conceição Lopes, Darcy Alves Miranda, Lourimar 

Sousa e Silva, Leonila Ribeiro de Sousa, Maria de Lourdes Oliveira, 

Laudelina Gomes Carvalho, Dorgentina Maria da Silva, Maria Conceição 

Braga dos Santos, Juarez Rezende de Souza, Maria Auxiliadora Napolis 

Dourado, Mariana Queiroz de Almeida, Rosecleia Gonçalves de Souza, 

Benedita Carvalho Pinheiro, Idália Dourado Nápolis, Maria Luiza da Luz 

Carvalho, Celerinda Costa Neta, Juanús Maria Coelho Viana, Marlucia 

Aparecida Vieira, Magnólia Souza Silva Alencar, Deuzila de Oliveira 

Coelho, Joanita da Luz Carvalho, Célia Regina Gonçalves de Souza, 

Clemilda Vieira de Carvalho, Junair Sebastiana Coelho de Rezende, Raquel 

Costa Santos, Maria Batista Freire, Celia Maria da Silva Carvalho, Ana 

Luiza Pereira de Brito Nunes, Jorcelino Agostinho dos Santos, Wasceles 

Silva D'Abadia, Maria Julia de Moraes, Juverson Agostinho dos Santos, 

Maria Lacemi de Souza Santos, Clarice Esteria Bello Grosz, Carlinho de 

Sousa Brito, Neusa Mingoti dos Santos, Luciano Barbosa de Mendonça, 

João Antonio Antonialli Junior, Paulo Antônio dos Santos, Yeda Dias 

Ribeiro Fante, Emilia Rios de Sousa, Ricardo Pereira Campos, Erisson de 

Oliveira Santos, Neusa Clarimeria da Abadia, Suzeth Taveira dos Santos, 

Thiago Ribeiro Maciel, Neusa Maria Bento, Carmelita Pereira de Oliveira, 

Maria Auxiliadora Lopes da Silva, Maria Iraci Pereira da Silva, Maria de 

Fatima da Silva Lima, Maria Teresinha Rippel, Uislene de Paula e Silva, 

Donizete Almeida Bento, Solange Ferreira Rodrigues, Maria Messias 

Ribeiro dos Santos, Daniel Ferreira da Silva, Maria Eloiza Pereira Leite 

Ramos, Jorgina Lopes Marciniak, Maria Nazareth Bizutti, Moisés Alves do 

Nascimento, Maria Conceição da Silva, Ormezino Carneiro Prado, Andréia 

Vital Costa, Lázaro Pereira Marques, Flavia Martins Nápolis, Genira Walker, 

Floracy Rodrigues da Silva, Maria Lazara Ferreira Silva, Aldeci Dias 

Santiago, Oduvaldo Olivieri, José Gilberto Rota, MariaTereza Alves Corado, 

Ari Dessoti, Neusa Terezinha Balestrin, Laura Kiyomi Toyama Faleiro, 

Darlete Bispo de Sousa, Elisabeth Rocha de Oliveira, Camila Scapin, Valdir 

Marcon, Maria Aparecida Vaz Andrade, José Vilar da Costa, Paulo 

Henrique Felix Palezza, Alexandre Mauricio Barroso, Angelo Aparecido 

Marim, Cleibemar Ramos dos Santos, Cleunice Volf de Oliveira, Aparecido 

Antonio Momesso, Alderi Dessoti, Ilita Ferreira Dessotto, Ruth de Sousa 

Trindade, Sebastião Napolis Dourado, Ismeria Martins Franco Napolis, 

Angela Maria Batista, Josimar Pereira Gomes, Cleide Maria de Oliveira, 

Cidalia de Oliveira, Marcos Piza Pimentel, Glaucia Maria Fernandes Alves, 

Luzia Farias Rodrigues, Rosenildes Carvalho Ribeiro, Avelina Rezende da 

Silva, Vera Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nápolis Costa - 

OAB:mt15.569, Fabiana Napólis Costa - OAB:MT 15.569, Renato de 

Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Inexiste omissão, contradição e obscuridade, e sim conclusão no sentido 

de que a incidência da lei estadual aventada pelo Estado será aferida em 

sede de liquidação. Assim, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.552/554.

2.Já tendo o requerido apresentado apelação, INTIME-SE a parte apelada 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260759 Nr: 13461-54.2017.811.0004

 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: HERCULES PALHUZI NEVES, HIGOR PALHUZI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR FRANCISCO TAVEIRA 

DE SOUZA - OAB:188351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:GO/17.037 A

 20.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO 

todas as preliminares arguidas, bem como a prejudicial de prescrição, e 

DOU O FEITO POR SANEADO.21.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.22.INTIMEM-SE as partes do 

teor desta decisão, em atenção ao princípio da lealdade processual, com 

prazo de 05 d ias .  Após,  vo l tem-me conc lusos  para 

sentença.23.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 227604 Nr: 7436-59.2016.811.0004

 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: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Cândido Ferreira, Viação Xavante 

Ltda, Claudia Márcia Ayres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 167/168, conforme requerido.

2. EXPEÇA-SE novo mandado de CITAÇÃO da Requerida CLAUDIA 

MARCIA AYERES DE OLIVEIRA, no endereço declinado às fls. 168 para 

contestar a presente ação, no prazo legal.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87213 Nr: 1160-56.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio da Silva Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para a implantação do benefício, com 

fundamento no art.536, §1º, CPC/2015.

2.Quanto ao retroativo, sendo o requerente beneficiário da gratuidade da 

justiça, REMETAM-SE os autos ao contador do juízo para o cálculo do 

débito.

3.Após, já com a planilha nos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

4.Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 830-69.2003.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auridiélia Macedo Vitória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Silveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Firmino 

Scandalo - OAB:58955, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 Vistos.

1.Inerte o executado, DEFIRO a adjudicação da fração ideal pertencente 

ao devedor Joel Silveira de Souza do imóvel matriculado sob o número 

42.116, comarca de Foz do Iguaçu-PR, pelo preço da avaliação de 

fls.207/209.

2.Transcorridos 05 dias e permanecendo inerte o devedor, LAVRE-SE o 

correspondente auto de adjudicação (art.877, caput, CPC/2015). Após, 

EXPEÇA-SE a carta de adjudicação em favor da credora para registro 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente (art.877, §1º, 

CPC/2015).

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

de 10 (dez) dias, inclusive apresentando planilha atualizada do débito com 

o abatimento da quota parte do imóvel adjudicado.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205809 Nr: 7049-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Antonia de Souza, Valdeva 

Pereira da Silva, Valdevy Pereira Souza, Valdomiro Pereira Souza, Jackiele 

Borges Souza Cardoso, Agda Bery, Valdepim Pereira Souza, Zenólia 

Menino de Souza, Valdete Pereira Souza, Ely Soares, Edite Peretto, 

Valdemilson Pereira Souza, Ivonete Tieppo, Valdeson Pereira Pereira 

Souza, Crisodi Bento de Resende, Gustavo Hassem de Oliveira Borges, 

Edenice Lopes Silva, Zenilde Stela Ramos Souza, João Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS BERTUCCI - 

OAB:12666-MT

 Vistos.

1.CERTIFIQUE-SE quanto à apresentação de contestação pelos 

requeridos, bem como sobre eventual manifestação do Ministério Público.

2.Após, conclusos para saneamento e designação de audiência de 

instrução. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190417 Nr: 10589-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Cristina Gomes dos Santos Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT 18071A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de CLAUDIA CRISTINA 

GOMES DOS SANTOS CAETANO.

2. Às fls. 27/28, foi deferida Liminar determinando a busca e apreensão do 

bem indicado na inicial.

3. Todavia, conforme as certidões de fls. 37, 50 e 63, a requerida não foi 

citada e o bem não fora encontrado.

 4. Foi determinada a inclusão de restrição veicular à fl. 40 e cumprida à fl. 

41.

5. Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls. 82/86.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

8. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

9. REVOGO a Busca e Apreensão determinada às fls. 27/28.

10. DETERMINO a exclusão da restrição veicular inserida à fl. 41.

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

anotações necessárias.

12. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238614 Nr: 15226-94.2016.811.0004

 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: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Lopes Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada pelo requerido às fls. 

161/170, é tempestiva, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226676 Nr: 6878-87.2016.811.0004

 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: Marinete Damas da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Escola Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA GOBATTI 

CALÇA, para devolução dos autos nº 6878-87.2016.811.0004, Protocolo 

226676, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243315 Nr: 1605-93.2017.811.0004

 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: Ralph Reis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CONCEIÇÃO 

NEVES, para devolução dos autos nº 1605-93.2017.811.0004, Protocolo 

243315, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 11811-69.2017.811.0004

 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: D. de Sousa Barbosa Me, Dhyogo de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:SP 121.377, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 11811-69.2017.811.0004, Protocolo 258469, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90963 Nr: 4803-22.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Aristides Cavarsan Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alancardé Ferreira de 

Almeida - OAB:12.464/DF, Sandro Pontual Brotherhood - 

OAB:28790/DF

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4803-22.2009.811.0004, Protocolo 90963, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86937 Nr: 935-36.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, 

Aristides Cavarsan Neto, Ana Paula de Araújo Rocha, Cristiano de Araújo 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 935-36.2009.811.0004, Protocolo 86937, 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.: 275627 Nr: 4502-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Emilson Pimentel 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos nota-se que o autor juntou documento de próprio 

punho para comprovação de hipossuficiência consigna-se que não é 

considerado hábil para comprovação de tal pleito, ante tal informação, 

verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência financeira 

alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro DOCUMENTO atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282321 Nr: 8483-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Elite Rodrigues Alves Pinheiro, Jackson Luiz 

Rodrigues Alves, Tatiana Muniz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Alves Rodrigues

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

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de inventário do falecido JOSÉ ALVES RODRIGUES.
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2. NOMEIO como inventariante a Sra. RAIMUNDA ELITE RODRIGUES 

ALVES PINHEIRO, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 

(cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

observando-se os incisos do art.620,CPC/2015 (art.617, parágrafo único, 

CPC/2015).

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4.Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

5.Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC/2015).

6.Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627,§1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282416 Nr: 8539-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almirantina Ribeiro Morais dos Santos, Antonia de 

Moraes Neres, Odeth Ribeiro da Silva, Domingos Savio Ribeiro de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária onde a parte requer 

alvará judicial para recebimento de valores do "de cujus".

 2. INTIME-SE o Ministério Público para que se manifeste, como fiscal da 

ordem jurídica, nos termos do art.721, CPC/2015.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 99, §§2º e 3º, 

CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175511 Nr: 9212-02.2013.811.0004

 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: Ariston Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL EM CUIABÁ - MT - OAB:

 25.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC.26.Em virtude da 

sucumbência, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o 

valor da causa (art.85, §§2º e 3º, I, CPC), verbas que ficam sob a 

condição suspensiva de exigibilidade, visto que a demandante é 

beneficiária da gratuidade da justiça (fl.38/39), art.98, §3º, CPC.27.Após o 

trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.28.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178412 Nr: 337-09.2014.811.0004

 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: AAdC, Ana Paula Alves de Lima

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

 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: 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, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, 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

 .5.Desta maneira, com fundamento no art.373, §1º, CPC/2015, ATRIBUO A 

PARTE REQUERIDA o ônus de comprovar que a prestação de seus 

serviços foram adequadas, não possuindo o condão de ocasionar as 

lesões arguidas pela autora e, por corolário, a ausência no dever de 

indenizar.6.Ainda, no que concerne a manifestação da parte autora 

formulado às fls.144/162, DETERMINO a INTIMAÇÃO do requerido, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar referidos custos para a 

realização da perícia médica a ser realizada na cidade de Cuiabá, na data 

de 31/08/2018 aprazada pelo perito (fls.138/139), sob pena de 

preclusão.7.Ressalto que uma vez que invertido o ônus da prova, 

inverte-se como consectário lógico o ônus econômico para custear a sua 

produção . Assim, a viabilização do transporte, hospedagem e alimentação 

da parte autora para a realização da perícia médica em Cuiabá se trata de 

ônus e não de obrigação imputada à parte demandada e, caso não se 

interesse na produção da referida prova, basta que não efetue o 

pagamento das despesas e arque com o ônus da sua conduta.8.Postergo 

a análise do pedido de prova testemunhal, para momento ulterior a 

produção de prova pericial. 9.Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269637 Nr: 765-49.2018.811.0004

 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: Reginaldo de Oliveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Barufei, Sul America Cia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:5.280-A/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO POR ACIDENTE 

DE TRÂNSITO movida pelas partes acima mencionadas, todas nos autos 

qualificadas.

2. Às fls. 96, determinou-se a citação dos requeridos e foi designada 

audiência de conciliação entre as partes.

3. Aberta a audiência de conciliação e mediação, a sessão restou 

infrutífera ante a impossibilidade de composição entre as partes (fls. 102).

 4. O requerido, Domingo Baruffi, apresentou contestação às fls.103/120 e 

documentos às fls. 123/155. Traz como matéria preliminar a coisa julgada.

 5. A requerida, Sul América Companhia Nacional de Seguros, apresentou 

contestação colacionada às fls. 157/163. Sustenta que a matéria já foi 

debatida nos autos n° 7579-82.2015.811.0004, perante esta Vara Cível.

6. Às fls. 169/174, a parte autora impugna a contestação rebatendo a 

preliminar apresentada. No mérito, requer a total procedência dos pedidos 

da exordial.

7. Após, retornaram os autos conclusos.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

Da preliminar de carência da ação:

 9. Verifico que as argumentações da defesa se confundem com o próprio 

mérito da causa, vez que dizem respeito acerca da existência de outro 

processo, cujo objeto da discussão já fora superado por ocasião da 

homologação de acordo por sentença com trânsito em julgado, matéria a 

ser analisada por ocasião da prolação da sentença.

 10. Deste modo, não havendo sido constatada irregularidades passíveis 

de macular o feito, O DOU POR SANEADO.

11. 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.

12. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio 
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da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

13. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2718 Nr: 2156-74.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólo de Marcos Vinicius de Araújo, Rosana Maria de 

Araújo, André Aristoteles de Araújo, Estefânia Lúcia de Araújo, Estevão 

Lucas de Araújo, Erica Mara de Araújo Martins, Giuliano Marcos Vinicios 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loquip Ltda, Sérgio Jardim de Miranda, Selene 

Pádua Jardim de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que os executados foram citados via edital (fls. 436) e 

permaneceram inertes (fls.439), NOMEIO a Defensoria Pública desta 

comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar defesa no 

prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, do CPC/2015.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer os atos necessários ao deslinde da 

execução, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 3. Após, voltem-me conclusos para análise.

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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176006 Nr: 9882-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Gualberto Duques Neto Me, João Gualberto 

Duques Neto

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 98, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263130 Nr: 14948-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 39, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259175 Nr: 12314-90.2017.811.0004

 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: TGCSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP, CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 53, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266736 Nr: 17181-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Bernardo Machado, Clovis Bernardo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para, no prazo de CINCO dias, 

comprovar nos autos o pagamento do parcelamento do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162874 Nr: 4216-92.2012.811.0004

 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: Domingos Antonio Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Angelita Tavares Pinto - OAB:MT 

12.659, Vinicios Matos Pereira - OAB:13168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331

 Processo nº 4216-92.2012 – Código 162874

Vistos.

Tendo em vista que a requerida não foi intimada da decisão de fls. 166, 

uma vez que a intimação ocorreu por meio eletrônico nos termos do artigo 

272 do CPC, tendo sido intimado o advogado que não mais a assiste, 

conforme fl. 139, bem como pelo certificado a fl. 216, anulo os atos 

processuais a partir da decisão de fl. 166, ante a inobservância do 

princípio do contraditório.

Recolham os mandados expedidos em razão das decisões anuladas.

Regularizado o cadastro do causídico da parte requerida, intimem-se as 

partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça para, em dez 

dias, requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282780 Nr: 8753-24.2018.811.0004

 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: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, Agostinho 

Alcantara Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indea / MT, Sema - Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8753-24.2018 – Código 282780

Vistos.

Trata-se de mandando de segurança impetrado por PORTO BELO 

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA em face do Coordenador de 

Fiscalização de Recursos Naturais Renováveis do Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) e do Superintendente 

de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).
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Aduz o impetrante, em apertada síntese, que fora apreendida sua carga 

de madeira bruta, conforme Auto de Constatação 024/2018, sob a 

alegação de que algumas essências estavam descobertas de nota fiscal e 

guia florestal.

Alega que não há razoabilidade da apreensão de toda a carga, uma vez 

que supostamente fora encontrada tão somente uma essência 

regularmente documentada.

Ao final, requer pela concessão de liminar, a fim de que seja liberada a 

madeira acobertada pelas notas ficais e guias florestais, subsidiariamente, 

para que seja o órgão competente compelido a realizar a respectiva 

perícia. No mérito requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva.

É o relato do necessário.

A liminar em mandado segurança é medida cautelar admitida pela lei 

12.016/2009, especificamente em seu artigo 7º, para que se suspenda o 

ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da 

impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida se 

concedida ao final.

Explicando tal medida é a lição de Hely Lopes Meirelles:

“Para concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou 

seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 

vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periadum 

in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da tutela, final, é procedimento acautelador do possível direito do 

impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não 

afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o 

impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do 

ato impugnado.” (Mandado de Segurança, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 

2004, p. 77).

Nesse sentido, o pedido deve ser deferido quando for relevante o 

fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida (periculum in mora). Dessa forma, o direito líquido e 

certo deve ser demonstrado de plano, inequivocadamente, bem como o 

perigo da demora.

No presente caso verifica-se que não obstante as irregularidades 

constatadas pelo órgão competente, verifica-se que, aparentemente, parte 

da carga está devidamente documentada.

Contudo, quando a liberação requerida em sede de liminar não merece 

acolhimento, no momento, pois é necessário, ao menos, a realização de 

perícia para especificar quais madeiras estão regulares e quais não estão, 

certo de que a liberação sem a devida diligência poderá amparar conduta 

ilícita. De outro lado, quanto ao pedido subsidiário, este mostra-se 

pertinente, uma vez que, conforme exposto, há evidencias de parte da 

carga estar devidamente documentada.

Portanto, por restarem demonstrados os pressupostos para a concessão 

da segurança liminarmente, DEFIRO, parcialmente, o pedido em sede de 

liminar, para determinar que o INDEA- Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso, designe funcionário competente para a realização 

da perícia necessárias para conclusão do procedimento instaurado, pelo 

Auto de Constatação 024/2018, no prazo de 72 (setenta e duas horas).

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, 18 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276339 Nr: 4977-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, Suely Vilela 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Previdência - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 78, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243825 Nr: 1954-96.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FYdSM, SdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para juntar aos autos o cálculo 

atualizado do débito, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276108 Nr: 4799-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 PROCESSO 4799-67.2018.811.0004 - Cód. 276108

Vistos.

Recebo a peça exordial, uma vez que estão constantes os seus requisitos 

necessários, previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Ante a singularidade do caso, manifeste-se a parte autora acerca do 

petitório de fls. 24/ss.

Após, faça conclusos os autos para análise da liminar pretendida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211451 Nr: 10340-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP FERREIRA DA SILVA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDA COSTA PIRES CORTES - 

OAB:GO 21.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, conforme juntada de substabelecimento SEM RESERVA 

de poderes fl. 49, considerando que a certidão de fl. 50 não consta o 

nome da advogada da parte autora, procedo então a intimação da Dr. 

Helda Costa Pires Cortes no termos do despacho que se segue: Vistos. 

Considerando o teor da certidão de fls.47, intime-se a parte autora par se 

manifestar, indicando o endereço correto do requerido, de forma a 

possibilitar sua efetiva citação, ressaltando que a ausência de 

manifestação ensejará a extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48075 Nr: 621-32.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEY CANDIDO DA SILVA, Cpf: 

78644615149, Rg: 3166353185489, Filiação: José Candido da Silva e 

Valdivina Pereira da Silva, data de nascimento: 14/09/1975, brasileiro(a), 

natural de São Domingos-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 

62-9331-2784. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), ACIMA QUALIFICADO(A,S), DA 

SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, CUJO DISPOSITIVO SEGUE ABAIXO 

TRANSCRITO.

Despacho/Decisão: DecisãoAutos de cód. 480751.Relatório Trata de Ação 

Penal distruída em desfavor do réu Vanderley Candido da Silva, nascido 

em 14.09.1975, filho de José Cândido da Silva e de Valdivina Pereira da 

Silva, condenado pelo Conselho de Sentença, em sessão de julgamento no 

Tribunal do Júri, realizado em 25.06.2018, como incurso na figura típica do 

art. 121, caput, e no art. 121, caput, c/c art.14, inciso II, ambos do Código 

Penal, ostentando como pena o montante de 10 (anos) e 02 (dois) meses, 

de reclusão, em regime inicialmente fechado..Compulsando os autos, 

verifico que em sede de julgamento realizado em plenário a defesa do réu 

Vanderley Candido da Silva, interpôs recurso de apelação,o qual foi 

devidamenterecebido em fl.439-v, in fine.A defesa do réu apresentou as 

razões de apelação em fls.441/443-v, tempestivamente, requerendo a 

reforma da sentença de fls.436/437-v, para que seja a pena base fixada 

em seu mínimo patamar, bem como, seja preparonderada a atenuante da 

confissão espontânea e o privilégio do art. 121, §1º, em relação a 

circuntância desfavorável do art. 59, do CP, ainda, que seja reconhecido o 

concurso formal próprio, e também modificado o regime inicial de 

cumprimento de pena para o semiaberto, e por fim, que seja reconhecido o 

direito do apelado de recorrer em liberdade, pela ausência dos requisitos 

da medida extrema.O Ministério Público em fls.444/448, apresentou as 

contrarrazões de apelação, manifestando pelo não provimento do recurso 

de apelação, com a manutenção da sentençado Juízo a quo, nos seus 

exatos termos.2.Dispositivoa)Ante a presença das razões de apelação em 

fls. 441/443-v, e as contrarrazões em fls. 444/448, remetam-se os 

presentes ao Egrégio TJMT.b)Cumpra-se itens “3 e 4” da decisão de 

fls.439-v.c)Cumpra-se.Barrado Garças- MT, 12.07.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de julho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167080 Nr: 9743-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Aguarde-se o cumprimento regular da pena.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 212763 Nr: 11099-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Feitosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 18.07.2018, às 17h47min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando. Pelo reeducando foi manifestado o desejo de ser 

realizada audiência de justificação na presença de seu advogado, a 

saber, Izadora Lopes Nogueira Reis. Após, o MM Juiz, em áudio, 

determinou: “1. Designo audiência de justificação para o dia 27.07.2018, 

às 16hrs30min (MT). 2. Intime-se a advogada Izadora Lopes Nogueira Reis 

(OAB-MT 21.035), via DJe.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 202846 Nr: 5387-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Em 18.07.2018, às 16h36min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando. Pelo reeducando foi manifestado o desejo de ser 

realizada audiência de justificação na presença de seu advogado, a 

saber, MARCELO FELICIO GARCIA. Após, o MM Juiz, em áudio, 

determinou: “1. Designo audiência de justificação para o dia 27.07.2018, 

às 16hrs (MT). 2. Intime-se o advogado Marcelo Felicio Garcia (OAB-MT 

7.297), via DJe.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165497 Nr: 7591-04.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Em 18.07.2018, às 16h36min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando. Pelo reeducando foi manifestado o desejo de ser 

realizada audiência de justificação na presença de seu advogado, a 

saber, Pablo Leonardo Cantuário. Após, o MM Juiz, em áudio, determinou: 

“1. Designo audiência de justificação para o dia 27.07.2018, às 16hrs 

(MT). 2. Intime-se o advogado Pablo Leonardo Cantuário (OAB-MT 21.440), 

via DJe.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que 

vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 83046 Nr: 6278-47.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Januário da Silva, Silfredo Marcos 

Pescara, Deniz Antônio Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Francisco Batista de Vasconcelos - 

OAB:MT 6.259-B, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, 

MARCEL GUIMARAES - OAB:19235/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA, Cpf: 

55070566172, Rg: 732.202, Filiação: Pedro Vicente Januário e de 

Margarida Januária da Silva, data de nascimento: 31/01/1974, brasileiro(a), 
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natural de Paranatinga-MT, convivente, vaqueiro e atualmente em local 

incerto e não sabido DENIZ ANTÔNIO MAZZARDO, Cpf: 47443421087, Rg: 

1.318.261-7, Filiação: Arcides João Mazzardo e de Hilda Ferreira 

Mazzardo, data de nascimento: 05/11/1957, natural de Tucunduva-RS, 

separado(a) judicialmente, pecuarista, Telefone (66) 3449-1058. 

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 procedente o pedido, para condenar os 

réus SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SLVA, nas sanções do artigo 155, §4º, II, 

do Código Penal (por três vezes em continuidade delitiva), e no artigo 14 

da Lei n. 10.826/2003; SILFREDO MARCOS PESCARA, nas sanções do 

artigo 180, caput, do Código Penal (por duas vezes em continuidade 

delitiva e, por fim, DINIZ ANTÔNIO MAZZARDO, nas sanções do artigo 

180, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Passo à 

dosimetria das penas.Sebastião Januário da Silva(art. 155, §4º, II, do 

Código Penal).A pena prevista para o delito previsto no art. 155, §4º, II, do 

Código Penal é de reclusão de dois a oito anos, e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, reputam-se como prejudiciais seus péssimos 

antecedentes, vez que possui condenação por homicídio qualificado, bem 

como considerando que houve a recuperação parcial das reses furtadas, 

fixo a pena base em 3 anos de reclusão.Aumento em 1/6 em razão da 

continuidade delitiva, perfazendo um total de 3 anos e 6 meses de 

reclusão (CP, art. 71).Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do 

art. 59 do CP, fixo a pena de multa em 30 dias-multa, calculados à base de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Sebastião Januário da 

Silva(art. 14 da Lei n. 10.826/2003).A pena prevista para o delito previsto 

no art. 14, da Lei n. 10.826/03 é de reclusão de dois a quatro anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputam-se como 

prejudiciais seus péssimos antecedentes, vez que possui condenação por 

homicídio qualificado, motivo pelo qual fixo a pena base em 2 anos e 6 

(meses) de reclusão.Considerando que houve a confissão parcial, reduzo 

a pena em 6 (seis) meses. Assim, por não haver outras circunstâncias a 

serem valorados, torno a pena definitiva em 2 anos de reclusão. 

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a 

pena de multa em 30 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Nos termos do artigo 111 da LEP, somo 

as penas aplicadas, totalizando, assim, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Nos termos do artigo 33, 

§2º,b, do Código Penal, o regime inicial será o semiaberto.Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por não estar presentes os 

requisitos do artigo 44, §§ do Código Penal.Silfredo Marcos Pescara (art. 

180, caput, do Código Penal). A pena prevista para o delito previsto no art. 

180 do CP é de reclusão de um a quatro anos, e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão.Em razão da 

quantidade da pena aplicada, deixo de incidir a atenuante da confissão. 

Não há agravante e tampouco causa de diminuição. Aumento em 1/6 em 

razão da continuidade delitiva, perfazendo um total de 1 ano e 2 meses de 

reclusão (CP, art. 71).Fixo o regime aberto para início do cumprimento da 

pena, nos termos do art. 33, § 2º, c do Código Penal.Todavia, presentes 

os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, 

cumprida na forma do art. 46 do CP, como estipular o Juízo das Execuções 

Penais.Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, 

fixo a pena de multa em 10 dias-multa, calculados à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.- Diniz Antônio Mazzardo (art. 

180, caput, do Código Penal).A pena prevista para o delito previsto no art. 

180 do CP é de reclusão de um a quatro anos, e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão.Não há 

atenuante e agravante, tampouco causa de diminuição e aumento de pena. 

Assim, torno definitiva a pena do réu em 1 ano de reclusão.Considerando 

as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a pena de multa 

em 10 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.- Diniz Antônio Mazzardo (art. 14 da Lei n. 

10.826/2003).A pena prevista para o delito previsto no art. 14, da Lei n. 

10.826/03 é de reclusão de dois a quatro anos, e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, fixo a pena base em 2 anos de reclusão.Não há 

agravante e atenuante. Tampouco causa de aumento e diminuição. Assim, 

por não haver outras circunstâncias a serem valoradas, torno a pena 

definitiva em 2 anos de reclusão. Considerando as mesmas circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, 

calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Nos termos do artigo 111 da LEP, somo as penas aplicadas, 

totalizando, assim, em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 

Nos termos do artigo 33, §2º,b, do Código Penal, o regime inicial será o 

aberto.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a 

pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do CP, como estipular o 

Juízo das Execuções Penais.Condeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Havendo os réus permanecidos soltos durante a 

instrução processual, da mesma forma deverão aguardar o trânsito em 

julgado.P. R. I. C.Transitada em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol 

dos culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeçam-se guia de 

execução penal e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Barra do Garças/MT, 26 de janeiro de 2017.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitor Eduardo Rocha 

Lima Castaldelli, digitei.

Barra do Garças, 11 de julho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201278 Nr: 4546-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Ferreira Lima, Suzinet Maria Gomes 

da Silva, Jean Pierre Queiroz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10402, Luciano Augusto Neves - OAB:

 1.Certifique-se o decurso do prazo das intimações dos acusados 

Edimilson Ferreira Lima e Suzinet Maria Gomes.

2.Após, vistas à Defensoria Pública para apresentar alegações finais.

3.Vistas ao Ministério Público quanto aos documentos de fls. 433/436.

4.Em seguida, conclusos para sentença.

5.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 231516 Nr: 10114-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Richel Inácio Marques, Cristiano 

Pereira de Brito, Paulo Michel Mendes Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:SP 217.166, Ismael Gomes Marçal - OAB:13-640/GO, Neuber 

Vidica de Paula Prado - OAB:OAB/GO n. 11426, REBEKA VIDICA 

RODRIGUES PRADO - OAB:28.891/GO

 1.Declaro encerrada a instrução criminal.

2.Vistas às partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias.

3.Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 247052 Nr: 4268-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Rubens de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 Decisão

Autos de cód. 247052

 Trata-se de incidente de cumprimento de mandado de prisão, em desfavor 

do reeducando Laerte Rubens de Souza, proveniente da Comarca de 

Barra-BA.

Conforme ofício de fl.07, o MM Juiz deprecante comunicou o Juízo 

deprecado da prisão do reeducando, no qual, em resposta (fls.10/11), 

informou a impossibilidade de proceder a qualquer medida, pois o 

processo tramitava no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para 

análise do recurso de apelação interposto pelo reeducando, bem como 

informou .

 Denota-se que o reeducando iniciou o cumprimento da pena nos autos de 

nº 0000391-95.2014.8.05.0018, no montante a 09 (nove) anos , 06 (seis) 

meses e 22 (vinte e dois) dias, de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa, 

com o efetivo cumprimento do mandado de prisão nº 

391-95.2014.8.05.0018.0006, no dia 17.03.2017 nesta Comarca, expedido 

em 07.04.2016, pelo magistrado Josue Teles Bastos Junior no município de 

Barra-BA.

Além do mais, desde a prisão até o dia de hoje já se fazem 01 (um) ano e 

04 (quatro) meses, que o reeducando está recluso nesta Comarca, assim, 

o reeducando cumpriu mais de 1/6 de sua pena.

Diante disso, a Defesa do reeducando em fls.86/91, requereu a 

progressão de regime, bem como a homologação das remições anexadas.

Ante, a ausência da guia provisória para instaurar o executivo de pena, 

impossível é a aplicação de tais institutos neste incidente.

Oficiem-se, o nobre Juízo da Comarca de Barra-BA, bem como a Segunda 

Câmara do Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

para que, expeçam guia provisória, com urgência, do reeducando Laerte 

Rubens de Souza, referente a condenação nos autos da nº 

0000391-95.2014.8.05.0018, no montante a 09 (nove) anos , 06 (seis) 

meses, de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, para fim de instauração 

do executivo de pena, e conseguinte, a regularização da prisão deste, 

neste Juízo.

 Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 17.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011704-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENO FERNANDES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTER-CAMBIO CENTRO OESTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE SARAIVA DE AQUINO BARUTTI OAB - MS17705 (ADVOGADO)

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens através do 

CPF/CNPJ constante nos autos, necessário se faz a penhora, avaliação e 

remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não sendo mais 

possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido 

frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA MELISSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 31/08/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 03/09/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MESSIAS ALVES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 03/09/2018 

Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCEL LUERSEN - MT14419/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 03/09/2018 

Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI SANTOS CHAPADENSE (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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MESSIAS ALVES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 03/09/2018 

Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005255-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WYLTON PEDROSA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IRACEMA SANTOS PEDROSA (REQUERIDO)

MARIA WYARA PEDROSA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

S. P. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005255-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WYLTON PEDROSA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MARIA IRACEMA SANTOS PEDROSA, MARIA 

WYARA PEDROSA FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda 

proposta por Wylton Pedrosa Figueiredo em favor de S. P. S., ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Determinada a emenda 

da inicial, a parte autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o 

prazo (Id n. 11096857). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que 

fora concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 11096857), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não tendo a parte autora 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via 

de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Intimem-se. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003165-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BATISTA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIO BATISTA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA RAPHAELLA HUGUENEY QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO)

LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ALCIR BATISTA DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003165-13.2018.8.11.0006 REQUERENTE: AILTON BATISTA DE QUEIROZ 

REQUERIDO: IPIO BATISTA DE QUEIROZ Vistos etc. Proceda-se a 

habilitação dos interessados nos autos e sistema processual. Nos termos 

do art. 300, §2º do Código de Processo Civil, designo audiência de 

justificação para o dia 26 de julho de 2018 às 13h30min. Intime-se a parte 

autora, o interditante e os interessados para comparecerem 

acompanhados de advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003165-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BATISTA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIO BATISTA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA RAPHAELLA HUGUENEY QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO)

LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ALCIR BATISTA DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003165-13.2018.8.11.0006 REQUERENTE: AILTON BATISTA DE QUEIROZ 

REQUERIDO: IPIO BATISTA DE QUEIROZ Vistos etc. Proceda-se a 

habilitação dos interessados nos autos e sistema processual. Nos termos 

do art. 300, §2º do Código de Processo Civil, designo audiência de 
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justificação para o dia 26 de julho de 2018 às 13h30min. Intime-se a parte 

autora, o interditante e os interessados para comparecerem 

acompanhados de advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007750-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

K. A. D. C. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007750-45.2017.8.11.0006 AUTOR: VALDEMIRIA MARTINS DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, KATIA APARECIDA DA COSTA 

MARQUES Vistos etc. Admito a emenda à inicial. 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. Citem-se e intimem-se os Requeridos para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE 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”. Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001578-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001578-53.2018.8.11.0006 AUTOR: JOILTON ARDAIA DE CAMPOS RÉU: 

GLAUCIANE DA SILVA MARTINS Vistos etc. Compulsando detidamente 

aos autos, verifica-se que fora determinada a juntada de cópia da 

sentença que arbitrou os alimentos em favor da requerida. A parte autora, 

devidamente intimada, juntou cópia do acordo entabulado entre as partes 

em ação de execução de alimentos pretéritos. Dessa maneira, intime-se 

novamente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial para acostar aos autos cópia da sentença que arbitrou os 

alimentos, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003087-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003087-19.2018.8.11.0006 REQUERENTE: WALMIR PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MARIA JOSE C. SENÁBIO 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. Nos termos do art. 300, §2º do 

Código de Processo Civil, designo audiência de justificação para o dia 26 

de julho de 2018 às 14h00min. Intimem-se as partes para comparecerem 

acompanhados de advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001256-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001256-04.2016.8.11.0006 REQUERENTE: RAQUEL DA COSTA AMORIM 

GOMES REQUERIDO: ANTONIO CLARINDO GOMES NETO Vistos etc. 

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes. Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre 

as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000776-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT0015380A-O (ADVOGADO)

HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA OAB - MT14856/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000776-26.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: ADRIANA MARQUES LOPES 

EXECUTADO: EZEQUIEL GOMES DA CUNHA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Alimentos proposta por J. H. M. L. C., representado por 

sua genitora Adriana Marques Lopes, em desfavor de Ezequiel Gomes da 

Cunha, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Analisando 

detidamente os autos, constato a ocorrência da litispendência do presente 

feito com os autos de código n.º 1000265-28.2016.8.11.0006. Ambas as 

ações visam a execução de alimentos sobre parcelas vencidas, sendo 

certo que aqueles autos cobram as parcelas vencidas que se requer 

nestes autos. Deste modo, ocorrendo a litispendência do presente feito 

com os autos de código n.º 1000265-28.2016.8.11.0006., a extinção do 

feito nos termos do artigo acima mencionado é medida que se impõe. 
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Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, 

após as anotações necessárias, arquivem-se os autos. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências necessárias. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006826-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA BRUNO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 

DIAS Dados do processo: Processo: 1006826-34.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SELMA MARIA BRUNO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: ALCINEIA BRUNO 

DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSAS 

INTERESSAR - TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição e Curatela com pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Selma Maria Bruno dos Santos que 

objetiva a interdição de Alcineia Bruno dos Santos. Narra a Requerente, 

em síntese, ser mãe da interditanda Alcineia Bruno dos Santos, a qual é 

portadora de CID – F 20 esquizofrenia paranóide, necessitando de 

tratemento especializado e medicação específica. Afirma que a patologia 

apresentada pela Sra. Alcineia Bruno dos Santos impossibilita-a de reger 

sua vida de forma independente, uma vez que necessita de cuidados 

contínuos. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial desta para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Nesta 

oportunidade, após a realização da entrevista da interditanda, o Ministério 

Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a 

interditanda é portadora de doença CID – F 20 esquizofrenia paranóide, 

necessitando de tratamento especializado e medicação específica, 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 que a interditanda não possui 

capacidade de administrar suas funções de necessidades básicas, bem 

com gerir sua vida civil. 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 ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora SELMA MARIA BRUNO 

DOS SANTOS, 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 publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face 

de gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e 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, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA , 

digitei. Cáceres, 19 de julho de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006826-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA BRUNO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006826-34.2017.8.11.0006 AUTOR: SELMA MARIA BRUNO DOS 

SANTOS RÉU: ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição e Curatela com pedido de Tutela de Urgência proposta 

por Selma Maria Bruno dos Santos que objetiva a interdição de Alcineia 

Bruno dos Santos. Narra a Requerente, em síntese, ser mãe da 

interditanda Alcineia Bruno dos Santos, a qual é portadora de CID – F 20 

esquizofrenia paranóide, necessitando de tratemento especializado e 

medicação específica. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. 

Alcineia Bruno dos Santos impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que necessita de cuidados contínuos. Assim, em 

virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e 

administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Nesta 

oportunidade, após a realização da entrevista da interditanda, o Ministério 

Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a 

interditanda é portadora de doença CID – F 20 esquizofrenia paranóide, 

necessitando de tratamento especializado e medicação específica, 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 que a interditanda não possui 

capacidade de administrar suas funções de necessidades básicas, bem 

com gerir sua vida civil. 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 ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na 
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forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora SELMA MARIA BRUNO 

DOS SANTOS, 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 publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face 

de gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002828-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EWERSON RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

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 TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 (dez) dias DIAS AUTOS N.º 

1002828-58.2017.8.11.0006 ESPÉCIE: TUTELA E CURATELA PARTE 

REQUERENTE: ELZA APARECIDA RODRIGUES PARTE REQUERIDA: 

EWERSON RODRIGUES DUARTE NOTIFICANDO(S): TERCEIROS 

INTERESSADODS 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 Antecipada proposta por Elza Aparecida 

Rodrigues que objetiva a interdição de Ewerson Rodrigues Duarte. Narra a 

requerente, em síntese, ser mãe do interditando, que padece de doença 

neurológica grave, que o impossibilita de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer tratamento especializado 

e medicação específica. Assim, em virtude de o interditando ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos o 

requerente deseja se tornar sua curadora, para prestar-lhe a assistência 

privada. Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Fora 

deferida a curatela provisória a requerente (ID 6767516). O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 9574424). 

Realizada audiência para entrevista do interditando (ID 9290598). O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela 

definitiva ao requerente (ID 9832897). 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 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 neurológica grave, 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 é portador da 

doença diagnosticada como CID 10 F71, 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 Ewerson Rodrigues 

Duarte, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se a atos de natureza na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código 

negocial, Civil, nomeio-lhe curadora Elza Aparecida Rodrigues, 

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. 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 

APARECIDA SILVA ASSUNÇÃO, digitei. Cáceres - MT, 19 de julho de 

2018. Rosemar da Silva Santos Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152565 Nr: 11571-50.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSIANO PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Aeclaratória de Ausente ajuizada por José Cassiano 

Pereira Pinto, requerendo a declaração de ausência de seu irmão, Jair 

Pereira Pinto.

Compulsando os autos, percebe-se que não foram relacionados, 

tampouco informados na inicial, quais seriam os herdeiros do requerido 

ausente.

Dessa forma, intime-se o requerente e sua advogada, para que informe 

nos autos o rol de herdeiros do reqeurido ausente, juntamente com o plano 

de partilha.

Em seguida, devidamente certificado, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 224885 Nr: 10584-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÍCOLAS FERREIRA DA CRUZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 05 de Setembro de 2018, às 

15h00min.

 Intimem-se e requisitem-se as testemunhas arroladas pela acusação em 

fls. 08.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 202895 Nr: 5213-30.2016.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão anterior (fls. 87), dando-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152566 Nr: 11572-35.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSIANO PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Aeclaratória de Ausente ajuizada por José Cassiano 

Pereira Pinto, requerendo a declaração de ausência de seu irmão, Romildo 

Pereira Pinto.

Compulsando os autos, percebe-se que o herdeiro Gleydson da Silva 

Pereira Pinto integra regularmente o presente feito (fls. 45) e que os 

herdeiros Michelson da Silva Pereira Pinto, Rafael da Silva Pereira Pinto e 

Wellington da Silva Pereira não foram citados (fls. 61/81).

Dessa forma, considerando a existência de descendentes interessados 

no presente feito, determino que intime-se o herdeiro Gleydsin da Silva 

Pereira Pinto no endereço de fls. 80, para que se manfieste sobre o 

exercício da curadoria dos bens do requerido, bem como para informar o 

atual endereço dos herdeiros Michelson da Silva Pereira Pinto, Rafael da 

Silva Pereira Pinto e Wellington da Silva Pereira.

Em seguida, devidamente certificado, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 67775 Nr: 5275-85.2007.811.0006

 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: AMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBSE, EDMDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc.

 Expeça-se segunda via da carta de adjudicação conforme requerido às 

fls. 104/105.

 Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 7414-44.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE SOUZA TRAVAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TRAVAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS 

- OAB:11107-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que há a cumulação dos 

inventários de Jorge Travain e Maria Pereira de Souza Travain, tendo sido 

acostado tão somente a GIA ITCD referente à de cujus.

 Dessa maneira, intime-se a inventariante, via advogado constituído, para 

que no prazo de 10 (dez) dias manifeste interesse no prosseguimento do 

feito, acostando aos autos o comprovante de quitação do ITCD ou isenção 

do "de cujus" Jorge Travain, sob pena de aplicação do disposto nos art. 

622, II ou 485, III, ambos do CPC.

Decorrido o prazo e acostado aos autos, intimem-se os herdeiros para 

manifestação acerca das últimas declarações apresentadas às fls. 

177/185, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em caso negativo, certifique-se e em seguida, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78736 Nr: 5362-07.2008.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 Certifico para os devidos fins, que nesta data encaminho para fins de 

intimação do patrono da parte autora, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000054-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA HERMOZA CEBALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS DE MORAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003321-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME (REQUERIDO)

NADYAN LUIZA BALDISSERA (REQUERIDO)

LUIZ BALDISSERA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo 

Civil INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para recolher a diligência para o oficial de justiça, no prazo de 

15 (quinze) dias. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 
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(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 235653 Nr: 4982-32.2018.811.0006

 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: ANTONIO ODAIR CASAGRANDE, ERMELINDO 

CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO WAINER CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:24.495/B, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações da decisão de fls.423/425, INTIMO as partes , por 

meio de seus advogados legalmente constituídos, para comparecerem à 

audiência de Conciliação DESIGNADA PARA O DIA 27/09/2018, ÀS 16:30 

HORAS a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), situado no Edifício do Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT ), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus 

respectivos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5440 Nr: 95-06.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DA CUNHA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032 MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Palmas Dias - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista que não ocorreu a citação do espólio do 

executado, conforme determinado no despacho de fls.223.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 233487 Nr: 3415-63.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATTYA HAYALLA LEANDRO DE SOUZA, 

DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Código n. 233487

DECISÃO

1 – Este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte devedora sem 

efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919 do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Havendo nos autos 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.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137540 Nr: 6865-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDAR

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

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, IV do CPC, INTIMO a parte Requerente, por meio 

de seu advogado, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153491 Nr: 794-69.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATTYA HAYALLA LEANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848/MT, MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, IV do CPC, INTIMO a parte Requerente, por meio 

de seu advogado, para manifestação, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137819 Nr: 7214-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES LEITE, ORESTE MARTINS, 

AIDE MARTINS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – CERTIFIQUE-SE quanto à regularidade das citações dos réus, 

confinantes e entes estatais.

2 - Caso persista irregularidades pendentes de cumprimento pela 

Secretaria da Vara, PROMOVA-SE a expedição do necessário para 

saná-las.

3 - Do contrário, INTIME-SE a parte autora para promover as diligências 

necessárias.

4 - Em seguida, ENCAMINHE-SE os autos ao MP para manifestação quanto 

a pretensão dos autores.

5 - Após, CONCLUSOS para deliberação qunato ao pedido de perícia 

técnica.

6 - CUMPRA-SE.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003341-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE OAB - MT1585-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

MARINA JANOLIO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1003341-89.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARCELO FREIRE DE 

ANDRADA FERREIRA, MARINA JANOLIO FERREIRA Depois de mais de 

uma década, retorna para esta comarca a repetição de avaliação e 

alienação judicial de bens após decretação de nulidade da arrematação. 

Faço tal ponderação para destacar que inobstante tal lapso temporal, 

inexiste nenhuma notícia ou sequer compromisso da parte em esclarecer 

sobre a existência ou não de tais bens. Como resta a este juízo apenas 

fazer cumprir a solicitação, cumpra-se a CP. Oficie ao Juízo Deprecante 

solicitando informação quem é Advogado que representa a parte 

Devedora. Sendo informado, proceda a habilitação. Expeça-se mandado 

para avaliação dos bens penhorados - id. Num. 14240892. Após, intimem 

as partes para manifestação, no prazo de dez dias. Caceres, 19 de julho 

de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003343-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140 (ADVOGADO)

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS0009982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003343-59.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADILSON LOPES DE SOUZA REQUERIDO: BRADESCO VIDA 

E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Oficie-se ao Juízo deprecante solicitando 

esclarecimentos! Ocorre que no processo de origem houve o deferimento 

de prova pericial, nomeado Perito com endereço na origem (Cuiabá/MT), 

bem como intimada a parte BRADESCO PREVIDÊNCIA para o recolhimento 

dos honorários. Não obstante, em despacho proferido naquele feito, o 

Juízo acabou por acolher requerimento no sentido de que a Perícia fosse 

realizada nesta Comarca (Cáceres/MT). No entanto, pela forma em que a 

missiva foi apresentada, há dúvidas se este Juízo poderá nomear outro 

Perito, se o Bradesco já efetuou o pagamento dos honorários na origem, e 

em caso positivo, se o valor vinculado naquele feito poderá ser utilizado 

para o pagamento dos honorários da perícia à ser realizada neste foro. 

Assim sendo, deverá ser expedido Ofício ao Juízo deprecante solicitando 

as seguintes informações: - Que o Juízo deprecante esclareça quanto a 

finalidade da missiva, se é possível à este Juízo promover a nomeação de 

outro expert (Já que o nomeado na origem não tem endereço nesta 

Cidade) e se o valor devido pelo BRADESCO para o pagamento de 

honorários já está depositado e se poderá ser utilizado para o pagamento 

da perícia à ser realizada neste foro. Solicite ao Juízo de origem que 

apresente os esclarecimentos em 30 dias, sob pena de não o fazendo ser 

a carta precatória devolvida sem o cumprimento. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 18 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

CREDORES (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 991.698.278-34 

(PROCURADOR)

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - 144.909.548-83 

(REPRESENTANTE)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000306-92.2016.8.11.0006. AUTOR: 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA RÉU: CREDORES, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANTE: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA PROCURADOR: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

Na petição de id. Num. 13607795 a Recuperanda interpos embargos 

declaratórios com natureza infringente. Já na petição de id. Num. 

13664010 a Credora Petrobras Distribuidora S/a também interpos 

embargos declaratórios com efeitos também infringentes. Em atenção ao 

disposto no art. 1.023, § 3º do Código de Processo Civil, intimem os 

Credores para manifestação no prazo de cinco dias sobre os termos dos 

embargos declaratórios de id. 13607795. Já quanto aos embargos 

declaratórios de id. 13664010 manifeste a Recuperanda no mesmo prazo. 

Após, intime-se o Administrador e Ministério Público para manifestação, no 

mesmo prazo. Caceres, 19 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000659-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000659-64.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: FLAVIO AUGUSTO TIELLET EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste o Embargante 

sobre às preliminares arguidas na defesa, no prazo de quinze dias. 

Designe audiência de tentativa de conciliação para realização no Centro 

Judiciário. Intimem as partes para comparecimento, na pessoa de seus 

Advogados. Caceres, 19 de julho de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003341-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE OAB - MT1585-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

MARINA JANOLIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando resposta de Ofício expedido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1003341-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE OAB - MT1585-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

MARINA JANOLIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

19 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003343-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140 (ADVOGADO)

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS0009982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando resposta de Ofício retro expedido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002551-08.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SEBASTIAO CARLOS 

DE ARRUDA Vistos etc. Enquanto a petição contida no id. 13674216 - Pág. 

1 informa que o autor está DESEMPREGADO, a declaração também juntada 

pelo autor no id. 13674257 - Pág. 1 o declara como PECUARISTA – cuja 

atividade pode ser desenvolvida de maneira autônoma[1], o que, por 

consequência, não gera registro/vínculo trabalhista. Ademais, embora o 

autor tenha juntado comprovantes de despesas, nada trouxe em relação a 

sua fonte de renda (Valores auferidos para a sua subsistência). Diante 

deste quadro, onde se nota que o autor desenvolve atividade 

agropecuária e que a despeito dos questionamentos do Juízo, não 

apresentou números de sua renda ou certidão negativa de imóveis, 

comprovante de protesto ou qualquer outra informação idônea que 

efetivamente ateste o suposto quadro de hipossuficiência econômica, 

mas, por outro lado, juntou documento que o qualifica como pecuarista 

(corroborando a qualificação como autônomo contida na inicial), não há 

como se admitir que o autor litigue sob a condição de hipossuficiente 

econômico. É bem certo que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.” (Art. 99, §2° do CPC). A esse respeito, o Juízo franqueou 

ao autor a manifestação (id. 13613550), mas diante da oportunidade, 

mesmo afirmando estar desempregado, apresentou documento em anexo 

a sua manifestação com a informação de que atua como pecuarista, e à 

míngua de qualquer informação acerca de seus rendimentos no exercício 

desta atividade, mesmo diante da exposição de gastos apresentada na 

última manifestação, ao sentir do Juízo, o autor não se adequa ao conceito 

de hipossuficiência econômica, pelo que seu pedido de justiça gratuita 

deverá ser indeferido. Corrobora ainda a conclusão deste juízo a 

constatação de que o Autor é titular de pessoa jurídica sob CNPJ nº 

23.198.582/0001-68 É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 99, 

§2° do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA deduzido na inicial. Intime-se o autor, por meio de seu 

Advogado, para que no prazo de 15(quinze) dias, recolha as custas 

iniciais ou interponha Recurso (art. 101/CPC). Decorrido o prazo, retorne 

concluso, ocasião em que a inércia do autor implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. Cáceres/MT., 19 de Julho de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] O que corrobora 

sua qualificação apresentada na inicial, onde identificou-se como 

“autônomo”.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA Cuida-se de embargos à execução. O Embargante apresenta inúmeros 

questionamentos sustentando abusividade do Embargado, tais: ausência 

de contratação específica sobre a taxa de juros, cobrança abusiva dos 

encargos moratórios, etc ... Pleiteou na exordial tutela de urgência, 

consistente: 1) SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO até que seja 

apurado, via pericia técnica, o valor controverso e incontroverso a ser 

pago pelo Embargante; (...)_ 2 ) Que a EMBARGADA EXIBA COM A 

IMPUGNAÇÃO TODOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE RESULTEM DOS 

EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM O EMBARGANTE, SOB PENA DE 

INCORRER NO ÔNUS PREVISTO NO ART. 400 DO CPC; (...) Outrossim, em 

face da discussão judicial do débito e da ausência de inadimplência, que o 

nome do Embargante seja EXCLUÍDO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÕES, 

sobretudo da SERASA e do SPC, até ulterior deliberação deste juízo, 

expedindo-se, para tanto, os devidos ofícios. Em caso de eventual 

desobediência dessa (...). Foi determinada a citação do Embargado, sendo 

apresentada a defesa. Posteriormente foi oportunizado às partes 

manifestação sobre as provas que pretendem produzir. O Embargante 

protestou pela produção de prova documental, pericial, testemunhal e 

depoimento pessoal. Já o Embargado manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide. É o sucinto relato. Como dito, a parte pleiteia a 

concessão de tutela de urgência. Especificamente em relação a ação 

objeto desta lide e em atenção ao princípio da especialidade, existe regra 

própria para a concessão de efeito suspensivo: Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. Analisando os autos de execução, observo que a parte 

Embargante/Devedora não ofereceu qualquer bem como garantia/penhora, 

inclusive esta pendente pedido de penhora de remuneração por conta da 

não indicação de bens e negativa do bloqueio em dinheiro via Bacenjud. 

Por conta da ausência de indicação de bens e a da penhora formalizada 

nos autos de execução, o pedido de tutela resta indeferido. Controvertem 

às partes sobre a efetiva definição ou não das taxas de juros quando da 

contratação, a existência ou não de abusividade dos encargos contratuais 

e de mora. Pela discussão travada, resta pertinente a produção das 

provas pleiteadas pelo Embargante. Assim, defiro a produção de prova 
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documental, testemunhal, depoimento pessoal do Embargado e pericial. 

Para a produção da prova pericial nomeio como Perito do Juízo o Contador 

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA - CFC nº 19401/0-2, com endereço na 

Rua Joaquim Murtinho nº 610, Cuiabá - MT, e-mail peritobento@gmail.com, 

telefone 65-3624-0494 e 65-9956-1344. Intime-se para que ciente de seu 

encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°), no prazo de 10 dias.. Concomitante, deverão 

as partes indicar, caso queiram, assistente técnico bem como os quesitos 

à serem respondidos pelo perito, sendo este o momento para também 

arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°), no prazo de 

quinze dias. Apresentada a proposta, intime-se o Embargante para que 

efetue o depósito ou impugne o a proposta (art. 465, §3°), no prazo de 05 

dias. Após efetuado o depósito dos honorários, deverá o(a) perito(a) ser 

intimado(a) para realização da perícia, sendo fixado prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso 

tenha havido indicação de assistente técnico, também deverão estes 

apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). 

Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis 

assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para se manifestar. Após a juntada do laudo, retorne 

concluso para designação da audiência de instrução. Quando da 

designação da data, proceda a intimação pessoal do Embargado para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, pena de confissão. Para 

inquirição das testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado, no prazo de 

15 dias, a contar da publicação deste, ficando à cargo da parte que 

arrolou proceder com a intimação das testemunhas, nos termos do art. 

455 e ss. do CPC. Defiro a produção de prova documental, consistente em 

determinar que o Embargado apresente extrato completo da movimentação 

da conta corrente deste a data da contratação da cédula de crédito 

bancária objeto da lide até a data do ajuizamento da ação de execução, no 

prazo de 10 dias. Intimem-se. Caceres, 19 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002482-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002482-10.2017.8.11.0006. AUTOR: 

FERNANDA APARECIDA ZORTEA RÉU: JOSE OLAVO DE PAULA Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta 

por Fernanda Aparecida Zortea em face de José Olavo de Paula, 

alegando, em síntese, ser proprietária e legítima possuidora de um imóvel 

localizado na Rua das Hortências, quadra N, Lote 03, Jardim Vista Alegre, 

nesta cidade, o qual teria adquirido por meio de contrato de compra e 

venda pelo valor de R$5.000,00 (cinquenta mil reais), na data de 

10/03/2014. Afirma que iniciou a posse sobre o imóvel logo após a sua 

aquisição. Assevera que na data de 22/03/2017 o Requerido teria se 

dirigido até sua residência exigindo que a Autora desocupasse o imóvel, 

proferindo ameaças no sentido de destruir o muro construído no imóvel e 

as benfeitorias supostamente realizadas no local. Após tecer seus 

fundamentos de fato e direito, salientou seu receio de que sua área venha 

a ser esbulhada, ou que o Requerido lhe cause prejuízos, uma vez que 

supostamente ameaça derrubar o muro construído para invadir o imóvel. 

Assim, requereu a concessão de medida liminar para que tomada das 

medidas necessárias para inibição de turbação ou esbulho de sua 

propriedade. Juntou documentos de id. 6055394 a id. 6055618. Após 

audiência de justificação, foi concedida liminar em favor da Autora (id. 

727873). Citado, o requerido apresentou defesa (id. 10063131), alegando, 

em resumo, ser possuidor do imóvel desde o ano de 1998. Afirma que 

procurou a Autora tão logo tomou conhecimento da invasão supostamente 

praticada pela mesma. Assevera que não há intenção de esbulhar o 

imóvel, tendo em vista que seus atos foram visaram unicamente proteger a 

sua posse. Juntou documentos de id. 10063131 a id. 10066084. Intimadas 

a indicarem as provas que pretendem produzir, a parte Autora se manteve 

silente, enquanto o Requerido pugnou pela oitiva de uma testemunha 

id.11616317. Em apenso tramita ação reivindicatória sob nº 

1006910-35.2017.8.11.0006 ajuizada por José Olavo de Paula e em 

desfavor de Fernanda Zortea. Na exordial narra o Autor: (... ) O 

Requerente é o legítimo proprietário do imóvel particularizado nos 

documentos em anexo e situado na Rua das Hortênsias, Lote n°. 03, 

Quadra N, Bairro Jardim Padre Paulo, Loteamento Vista Alegre, em 

Cáceres/MT, com área total de 366,00 m², com as seguintes limitações e 

confrontações: ao norte 30,50 m, limitando com o lote n°. 02, ao Sul 30,50 

m, limitando com o lote n° 04; ao Leste 12,00 m, limitando com os lotes n°. 

06, 09; e ao Oeste 12,00 m, limitando com a Rua das Hortênsias, 

devidamenteregistrado junto ao Cartório de 1º Ofício de Cáceres sob a 

matricula n°. 16.198, Livro 2-L-4. Fls. 2018, escritura de compra e venda 

em anexo. O autor adquiriu o referido imóvel no ano de 1998, quando lhe 

foi outorgada procuração pública pelo Sr. Wilson Viegas, dos Lotes n°. 01, 

02 e 03, da Quadra N (procuração em anexo), após o pagamento da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos três lotes. Ocorre, que o 

Requerido, vendeu o Lote n°01 e metade do Lote n°. 02 para Domingos 

Aparecido Marques e o remanescente do Lote n°. 02 para a senhora Alice 

Sobrinho Ferreira Lima, tendo permanecido com o Lote n°.03, conforme 

procuração em anexo. Importante salientar, que o Autor somente 

conseguiu formalizar a propriedade do imóvel por meio de escritura de 

compra e venda algum tempo depois de sua aquisição, conforme recorte 

de jornal em anexo, onde há o comunicado para regularização dos lotes 

do loteamento Jardim Vista Alegre. Diante deste comunicado o Autor 

entrou em contanto com o sr. Rubens atual representante do loteamente e 

começaram os trâmites para regularização do terreno, conforme se 

verifica da escritura pública de compra evenda em anexo. No entanto, 

apesar de a escritura pública ter sido concluída somente neste ano fato é 

que imóvel pertence ao autor desde 1998, conforme procuração em 

anexo, e encontra-se indevidamente ocupado pela Requerida. O 

Requerente tentou reaver a posse do imóvel, encontrando resistência por 

parte da Requerida, que se negou a restituir, sob o argumento de que 

havia comprado referido imóvel por meio de contrato de compra e venda 

da Sra. Helen Cristina Marin. Em assim sendo tornou-se ilegítima a posse 

do imóvel pela Requerida, vez que a ele têm direito o Requerente.Deste 

modo, busca o amparo da Justiça, com o fito de evitar mal injusto, bem 

como assegurar ao Requerente o livre exercício, uso e fruição da 

propriedade direito que lhe é inerente. (...) Foi pleiteada tutela de urgência 

e postergada a análise após a realização da audiência. Sucedeu a 

citação, realização da audiência e oportunizado a manifestação sobre 

provas. É o relatório. Decido. Como dito, na ação reivindicatória o Autor 

José postulou pela concessão de tutela de urgência. O artigo 300 do CPC 

estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao domínio, inexiste 

controvérsia. Já o segundo requisito, além da parte não justificar em que 

consiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não 

vislumbro a sua configuração com base nas discussões travadas entre 

as partes. Ademais, a parte tem o domínio e nenhuma transferência 

poderá ser realizada para terceiros sem a sua anuência. Ausente a 

indicação concreto do perigo, e ainda que este juízo, com base na 

exclusiva prova produzida pela Requerida Fernanda na audiência de 

justificação acabou concedendo liminar, indefiro nesta fase processual o 

pedido formulado, ressaltando que após a realização da instrução, poderá 

reanalisar a matéria, momento em que terá maiores subsídios. O art. 357 

do CPC dispõe acerca do saneamento do feito: 357. Não ocorrendo 

nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de 

saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões 

processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Aliás, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que “O saneamento – e 

agora também organização – do processo é realizado por meio de um ato 

processual complexo, como atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, 

cabendo aos Juiz, nesse momento procedimental: resolver, se houver, as 

questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 
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admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do 

Novo CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código 

de Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. 

Página 623). Analisando a documentação juntada nos autos, verifico que a 

controvérsia instalada não pode ser solucionada somente com a prova 

documental até agora produzida, necessitando de maiores 

esclarecimentos e subsídios para resolução da questão. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação do exercício de posse, a existência ou não 

do domínio, caracterização ou não da prescrição aquisitiva, existência ou 

não de benfeitorias e respectivo direito ou não da retenção das 

benfeitorias e indenização. Dessa maneira, defiro e determino a produção 

das seguintes provas: a) depoimento pessoal das partes que determino de 

ofício nos termos do art. 370, CPC. b) oitiva de testemunhas das 

testemunhas já indicadas - id. Num. 10522603 - ação possessória e Num. 

10522603 - Pág. 8 - ação reivindicatória e/outras que vierem a ser, sendo 

fixado prazo de 15 dias para indicação/aditamento do rol. Expeça-se o 

necessário para intimação das testemunhas arroladas pela parte que esta 

assistida pela Defensoria Pública. (art. 455, §4°, IV do CPC). Já as 

testemunhas arroladas pela parte assistida por Advogado constituído, é 

ônus da parte proceder a intimação. Defiro, ainda, a produção de prova 

documental, podendo as partes realizarem, caso queiram, a juntada de 

novos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, ficando assegurada a 

vista dos autos à parte contrária para que tome conhecimento e 

manifeste-se em relação aos documentos juntados (art. 437, §1°). Em 

razão do acima exposto, designo audiência de instrução para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas. Intimem pessoalmente às partes. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de julho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002482-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002482-10.2017.8.11.0006. AUTOR: 

FERNANDA APARECIDA ZORTEA RÉU: JOSE OLAVO DE PAULA Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta 

por Fernanda Aparecida Zortea em face de José Olavo de Paula, 

alegando, em síntese, ser proprietária e legítima possuidora de um imóvel 

localizado na Rua das Hortências, quadra N, Lote 03, Jardim Vista Alegre, 

nesta cidade, o qual teria adquirido por meio de contrato de compra e 

venda pelo valor de R$5.000,00 (cinquenta mil reais), na data de 

10/03/2014. Afirma que iniciou a posse sobre o imóvel logo após a sua 

aquisição. Assevera que na data de 22/03/2017 o Requerido teria se 

dirigido até sua residência exigindo que a Autora desocupasse o imóvel, 

proferindo ameaças no sentido de destruir o muro construído no imóvel e 

as benfeitorias supostamente realizadas no local. Após tecer seus 

fundamentos de fato e direito, salientou seu receio de que sua área venha 

a ser esbulhada, ou que o Requerido lhe cause prejuízos, uma vez que 

supostamente ameaça derrubar o muro construído para invadir o imóvel. 

Assim, requereu a concessão de medida liminar para que tomada das 

medidas necessárias para inibição de turbação ou esbulho de sua 

propriedade. Juntou documentos de id. 6055394 a id. 6055618. Após 

audiência de justificação, foi concedida liminar em favor da Autora (id. 

727873). Citado, o requerido apresentou defesa (id. 10063131), alegando, 

em resumo, ser possuidor do imóvel desde o ano de 1998. Afirma que 

procurou a Autora tão logo tomou conhecimento da invasão supostamente 

praticada pela mesma. Assevera que não há intenção de esbulhar o 

imóvel, tendo em vista que seus atos foram visaram unicamente proteger a 

sua posse. Juntou documentos de id. 10063131 a id. 10066084. Intimadas 

a indicarem as provas que pretendem produzir, a parte Autora se manteve 

silente, enquanto o Requerido pugnou pela oitiva de uma testemunha 

id.11616317. Em apenso tramita ação reivindicatória sob nº 

1006910-35.2017.8.11.0006 ajuizada por José Olavo de Paula e em 

desfavor de Fernanda Zortea. Na exordial narra o Autor: (... ) O 

Requerente é o legítimo proprietário do imóvel particularizado nos 

documentos em anexo e situado na Rua das Hortênsias, Lote n°. 03, 

Quadra N, Bairro Jardim Padre Paulo, Loteamento Vista Alegre, em 

Cáceres/MT, com área total de 366,00 m², com as seguintes limitações e 

confrontações: ao norte 30,50 m, limitando com o lote n°. 02, ao Sul 30,50 

m, limitando com o lote n° 04; ao Leste 12,00 m, limitando com os lotes n°. 

06, 09; e ao Oeste 12,00 m, limitando com a Rua das Hortênsias, 

devidamenteregistrado junto ao Cartório de 1º Ofício de Cáceres sob a 

matricula n°. 16.198, Livro 2-L-4. Fls. 2018, escritura de compra e venda 

em anexo. O autor adquiriu o referido imóvel no ano de 1998, quando lhe 

foi outorgada procuração pública pelo Sr. Wilson Viegas, dos Lotes n°. 01, 

02 e 03, da Quadra N (procuração em anexo), após o pagamento da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos três lotes. Ocorre, que o 

Requerido, vendeu o Lote n°01 e metade do Lote n°. 02 para Domingos 

Aparecido Marques e o remanescente do Lote n°. 02 para a senhora Alice 

Sobrinho Ferreira Lima, tendo permanecido com o Lote n°.03, conforme 

procuração em anexo. Importante salientar, que o Autor somente 

conseguiu formalizar a propriedade do imóvel por meio de escritura de 

compra e venda algum tempo depois de sua aquisição, conforme recorte 

de jornal em anexo, onde há o comunicado para regularização dos lotes 

do loteamento Jardim Vista Alegre. Diante deste comunicado o Autor 

entrou em contanto com o sr. Rubens atual representante do loteamente e 

começaram os trâmites para regularização do terreno, conforme se 

verifica da escritura pública de compra evenda em anexo. No entanto, 

apesar de a escritura pública ter sido concluída somente neste ano fato é 

que imóvel pertence ao autor desde 1998, conforme procuração em 

anexo, e encontra-se indevidamente ocupado pela Requerida. O 

Requerente tentou reaver a posse do imóvel, encontrando resistência por 

parte da Requerida, que se negou a restituir, sob o argumento de que 

havia comprado referido imóvel por meio de contrato de compra e venda 

da Sra. Helen Cristina Marin. Em assim sendo tornou-se ilegítima a posse 

do imóvel pela Requerida, vez que a ele têm direito o Requerente.Deste 

modo, busca o amparo da Justiça, com o fito de evitar mal injusto, bem 

como assegurar ao Requerente o livre exercício, uso e fruição da 

propriedade direito que lhe é inerente. (...) Foi pleiteada tutela de urgência 

e postergada a análise após a realização da audiência. Sucedeu a 

citação, realização da audiência e oportunizado a manifestação sobre 

provas. É o relatório. Decido. Como dito, na ação reivindicatória o Autor 

José postulou pela concessão de tutela de urgência. O artigo 300 do CPC 

estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao domínio, inexiste 

controvérsia. Já o segundo requisito, além da parte não justificar em que 

consiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não 

vislumbro a sua configuração com base nas discussões travadas entre 

as partes. Ademais, a parte tem o domínio e nenhuma transferência 

poderá ser realizada para terceiros sem a sua anuência. Ausente a 

indicação concreto do perigo, e ainda que este juízo, com base na 

exclusiva prova produzida pela Requerida Fernanda na audiência de 

justificação acabou concedendo liminar, indefiro nesta fase processual o 

pedido formulado, ressaltando que após a realização da instrução, poderá 

reanalisar a matéria, momento em que terá maiores subsídios. O art. 357 

do CPC dispõe acerca do saneamento do feito: 357. Não ocorrendo 

nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de 

saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões 

processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Aliás, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que “O saneamento – e 

agora também organização – do processo é realizado por meio de um ato 

processual complexo, como atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, 

cabendo aos Juiz, nesse momento procedimental: resolver, se houver, as 

questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do 

Novo CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código 
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de Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. 

Página 623). Analisando a documentação juntada nos autos, verifico que a 

controvérsia instalada não pode ser solucionada somente com a prova 

documental até agora produzida, necessitando de maiores 

esclarecimentos e subsídios para resolução da questão. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação do exercício de posse, a existência ou não 

do domínio, caracterização ou não da prescrição aquisitiva, existência ou 

não de benfeitorias e respectivo direito ou não da retenção das 

benfeitorias e indenização. Dessa maneira, defiro e determino a produção 

das seguintes provas: a) depoimento pessoal das partes que determino de 

ofício nos termos do art. 370, CPC. b) oitiva de testemunhas das 

testemunhas já indicadas - id. Num. 10522603 - ação possessória e Num. 

10522603 - Pág. 8 - ação reivindicatória e/outras que vierem a ser, sendo 

fixado prazo de 15 dias para indicação/aditamento do rol. Expeça-se o 

necessário para intimação das testemunhas arroladas pela parte que esta 

assistida pela Defensoria Pública. (art. 455, §4°, IV do CPC). Já as 

testemunhas arroladas pela parte assistida por Advogado constituído, é 

ônus da parte proceder a intimação. Defiro, ainda, a produção de prova 

documental, podendo as partes realizarem, caso queiram, a juntada de 

novos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, ficando assegurada a 

vista dos autos à parte contrária para que tome conhecimento e 

manifeste-se em relação aos documentos juntados (art. 437, §1°). Em 

razão do acima exposto, designo audiência de instrução para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas. Intimem pessoalmente às partes. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de julho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006910-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLAVO DE PAULA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006910-35.2017.8.11.0006. AUTOR: JOSE 

OLAVO DE PAULA RÉU: FERNANDA APARECIDA ZORTEA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta por 

Fernanda Aparecida Zortea em face de José Olavo de Paula, alegando, 

em síntese, ser proprietária e legítima possuidora de um imóvel localizado 

na Rua das Hortências, quadra N, Lote 03, Jardim Vista Alegre, nesta 

cidade, o qual teria adquirido por meio de contrato de compra e venda pelo 

valor de R$5.000,00 (cinquenta mil reais), na data de 10/03/2014. Afirma 

que iniciou a posse sobre o imóvel logo após a sua aquisição. Assevera 

que na data de 22/03/2017 o Requerido teria se dirigido até sua residência 

exigindo que a Autora desocupasse o imóvel, proferindo ameaças no 

sentido de destruir o muro construído no imóvel e as benfeitorias 

supostamente realizadas no local. Após tecer seus fundamentos de fato e 

direito, salientou seu receio de que sua área venha a ser esbulhada, ou 

que o Requerido lhe cause prejuízos, uma vez que supostamente ameaça 

derrubar o muro construído para invadir o imóvel. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar para que tomada das medidas necessárias 

para inibição de turbação ou esbulho de sua propriedade. Juntou 

documentos de id. 6055394 a id. 6055618. Após audiência de justificação, 

foi concedida liminar em favor da Autora (id. 727873). Citado, o requerido 

apresentou defesa (id. 10063131), alegando, em resumo, ser possuidor 

do imóvel desde o ano de 1998. Afirma que procurou a Autora tão logo 

tomou conhecimento da invasão supostamente praticada pela mesma. 

Assevera que não há intenção de esbulhar o imóvel, tendo em vista que 

seus atos foram visaram unicamente proteger a sua posse. Juntou 

documentos de id. 10063131 a id. 10066084. Intimadas a indicarem as 

provas que pretendem produzir, a parte Autora se manteve silente, 

enquanto o Requerido pugnou pela oitiva de uma testemunha id.11616317. 

Em apenso tramita ação reivindicatória sob nº 1006910-35.2017.8.11.0006 

ajuizada por José Olavo de Paula e em desfavor de Fernanda Zortea. Na 

exordial narra o Autor: (... ) O Requerente é o legítimo proprietário do 

imóvel particularizado nos documentos em anexo e situado na Rua das 

Hortênsias, Lote n°. 03, Quadra N, Bairro Jardim Padre Paulo, Loteamento 

Vista Alegre, em Cáceres/MT, com área total de 366,00 m², com as 

seguintes limitações e confrontações: ao norte 30,50 m, limitando com o 

lote n°. 02, ao Sul 30,50 m, limitando com o lote n° 04; ao Leste 12,00 m, 

limitando com os lotes n°. 06, 09; e ao Oeste 12,00 m, limitando com a Rua 

das Hortênsias, devidamenteregistrado junto ao Cartório de 1º Ofício de 

Cáceres sob a matricula n°. 16.198, Livro 2-L-4. Fls. 2018, escritura de 

compra e venda em anexo. O autor adquiriu o referido imóvel no ano de 

1998, quando lhe foi outorgada procuração pública pelo Sr. Wilson Viegas, 

dos Lotes n°. 01, 02 e 03, da Quadra N (procuração em anexo), após o 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos três lotes. 

Ocorre, que o Requerido, vendeu o Lote n°01 e metade do Lote n°. 02 para 

Domingos Aparecido Marques e o remanescente do Lote n°. 02 para a 

senhora Alice Sobrinho Ferreira Lima, tendo permanecido com o Lote 

n°.03, conforme procuração em anexo. Importante salientar, que o Autor 

somente conseguiu formalizar a propriedade do imóvel por meio de 

escritura de compra e venda algum tempo depois de sua aquisição, 

conforme recorte de jornal em anexo, onde há o comunicado para 

regularização dos lotes do loteamento Jardim Vista Alegre. Diante deste 

comunicado o Autor entrou em contanto com o sr. Rubens atual 

representante do loteamente e começaram os trâmites para regularização 

do terreno, conforme se verifica da escritura pública de compra evenda 

em anexo. No entanto, apesar de a escritura pública ter sido concluída 

somente neste ano fato é que imóvel pertence ao autor desde 1998, 

conforme procuração em anexo, e encontra-se indevidamente ocupado 

pela Requerida. O Requerente tentou reaver a posse do imóvel, 

encontrando resistência por parte da Requerida, que se negou a restituir, 

sob o argumento de que havia comprado referido imóvel por meio de 

contrato de compra e venda da Sra. Helen Cristina Marin. Em assim sendo 

tornou-se ilegítima a posse do imóvel pela Requerida, vez que a ele têm 

direito o Requerente.Deste modo, busca o amparo da Justiça, com o fito de 

evitar mal injusto, bem como assegurar ao Requerente o livre exercício, 

uso e fruição da propriedade direito que lhe é inerente. (...) Foi pleiteada 

tutela de urgência e postergada a análise após a realização da audiência. 

Sucedeu a citação, realização da audiência e oportunizado a 

manifestação sobre provas. É o relatório. Decido. Como dito, na ação 

reivindicatória o Autor José postulou pela concessão de tutela de 

urgência. O artigo 300 do CPC estipula que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em 

relação ao domínio, inexiste controvérsia. Já o segundo requisito, além da 

parte não justificar em que consiste o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não vislumbro a sua configuração com base 

nas discussões travadas entre as partes. Ademais, a parte tem o domínio 

e nenhuma transferência poderá ser realizada para terceiros sem a sua 

anuência. Ausente a indicação concreto do perigo, e ainda que este juízo, 

com base na exclusiva prova produzida pela Requerida Fernanda na 

audiência de justificação acabou concedendo liminar, indefiro nesta fase 

processual o pedido formulado, ressaltando que após a realização da 

instrução, poderá reanalisar a matéria, momento em que terá maiores 

subsídios. O art. 357 do CPC dispõe acerca do saneamento do feito: 357. 

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que “O 

saneamento – e agora também organização – do processo é realizado por 

meio de um ato processual complexo, como atestam os incisos do art. 357 

do Novo CPC, cabendo aos Juiz, nesse momento procedimental: resolver, 

se houver, as questões processuais pendentes; delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o 

art. 373 do Novo CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução.” 

(Novo Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora 

JusPodivm: 2016. Página 623). Analisando a documentação juntada nos 

autos, verifico que a controvérsia instalada não pode ser solucionada 

somente com a prova documental até agora produzida, necessitando de 

maiores esclarecimentos e subsídios para resolução da questão. Fixo 

como ponto controvertido a comprovação do exercício de posse, a 

existência ou não do domínio, caracterização ou não da prescrição 
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aquisitiva, existência ou não de benfeitorias e respectivo direito ou não da 

retenção das benfeitorias e indenização. Dessa maneira, defiro e 

determino a produção das seguintes provas: a) depoimento pessoal das 

partes que determino de ofício nos termos do art. 370, CPC. b) oitiva de 

testemunhas das testemunhas já indicadas - id. Num. 10522603 - ação 

possessória e Num. 10522603 - Pág. 8 - ação reivindicatória e/outras que 

vierem a ser, sendo fixado prazo de 15 dias para indicação/aditamento do 

rol. Expeça-se o necessário para intimação das testemunhas arroladas 

pela parte que esta assistida pela Defensoria Pública. (art. 455, §4°, IV do 

CPC). Já as testemunhas arroladas pela parte assistida por Advogado 

constituído, é ônus da parte proceder a intimação. Defiro, ainda, a 

produção de prova documental, podendo as partes realizarem, caso 

queiram, a juntada de novos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando assegurada a vista dos autos à parte contrária para que tome 

conhecimento e manifeste-se em relação aos documentos juntados (art. 

437, §1°). Em razão do acima exposto, designo audiência de instrução 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 14:00 horas. Intimem pessoalmente 

às partes. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

18 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002690-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO)

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO)

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002690-57.2018.8.11.0006. AUTOR: 

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por BRUNO JOSÉ DUARTE BRANDÃO em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Para melhor ilustrar a inicial, 

transcrevo a sinopse fática: “Conforme se pode facilmente verificar do 

contrato em anexo, o Autor contratou com o Réu o financiamento do 

veículo Marca CHEVROLET, Modelo CELTA, 1.0, ano 2014, de placa 

QBA1431 e chassi n°.: 9BGRP4820FG313764, no valor de R$30.568,93 

(trinta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), 

financiando em 60 parcelas de R$676,82 (Seiscentos e setenta e seis 

reais e oitenta e dois centavos), mensais e sob a taxa de juros de 0,94% 

ao mês. No entanto, o contrato encontra-se eivado de abusos e nulidades, 

não implicando a simples assinatura do financiado, leigo no assunto, em 

concordância irretratável e, consequentemente, na imutabilidade das 

obrigações contratadas, porquanto suas condições não foram 

esclarecidas ou se fizeram de forma clara ao consumidor quando da 

celebração da avença. Importa destacar que em razão da cobrança 

abusiva, tanto no período da normalidade, mas especialmente de encargos 

moratórios impagáveis, não foi possível ao autor quitar algumas das 

prestações e, neste cenário, a Instituição Financeira/Ré não mais recebe 

as parcelas sucessivas, sequer antes do vencimento. De maneira que as 

instituições financeiras se aproveitem da “ignorância” das pessoas, que 

sob premente necessidade as procuram, para obter vantagem ilícita. 

Atitude desumana e, mais que isso, um desrespeito com os cidadãos que, 

lado outro, veem apenas no judiciário o socorro contra as injustiças 

praticadas pelas poderosas casas bancárias. Cumpre declarar que o 

autor pretende cumprir a integralidade de sua obrigação e, através desta 

demanda, vem pleitear pagamento do justo e efetivamente devido, na 

forma da lei e do Direito, esperançosa de que este Juízo exclua todas as 

abusividades contidas no negócio, conforme se demonstrará. De sorte 

que se socorre das vias judiciais para em ato de boa-fé, requerer o 

depósito judicial das prestações em comento no valor incontroverso de 

R$560,25 (quinhentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) à 

disposição do Juízo, referente ao pagamento das parcelas avençadas 

contratualmente, até apuração do real valor por parte desse MM. Juízo, a 

fim de que não venha a ser constituído em mora, sofrendo prejuízos 

maiores no futuro, notadamente BUSCA E APREENSÃO do veículo por 

parte da requerida. Necessário insistir que a própria credora impede o 

pagamento das prestações quando impõe juros e taxas abusivas, ilegais e 

não pactuadas, além de encargos moratórios vedados por lei e pela atual 

jurisprudência. Esclareça-se, ainda, que os valores dos depósitos judiciais 

equivalem-se às prestações do financiamento, sob a taxa de juros 

prevista no contrato, não capitalizada, conforme estabelece a Súmula 121 

e também 541, e sem os encargos ora impugnados.” Após descrever 

suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “1- O 

reconhecimento da cobrança de juros remuneratórios diversos da 

previsão contratual. Procedendo ao recálculo do valor das prestações 

considerando a exata taxa de juros remuneratórios pactuada entre as 

partes no importe de 0,94% ao mês, conforme o contrato, bem como a 

condenação do Réu em restituir o valor pago a maior, em dobro, com os 

acréscimos legais; 2– Vedação à capitalização mensal de juros, 

determinando-se o recálculo do financiamento, bem como a condenação 

do réu em restituir o indébito, permitindo-se, alternativamente, a 

compensação sobre as prestações vincendas; 3- Declaração de nulidade 

da cobrança de valores a título “Desp. Gravame” e “Reg. no DETRAN” nos 

valores respectivos de R$49,47 (quarenta e nove reais e quarenta e sete 

centavos) e R$273,00 (Duzentos e setenta e três reais). E, por 

conseguinte, condenando o Réu à restituição de tais quantias ou 

autorizando a compensação sobre as prestações vincendas; 4– 

Declaração de parcial nulidade da cláusula “11”, que estabelece a 

Comissão de Permanência sob a denominação de “Juros Remuneratórios” 

na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros de contrato 

(0,949%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer 

outros encargos remuneratórios ou moratórios. Condenando o Réu, por 

conseqüência, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de 

tais ilegalidades ou autorizando a compensação da quantia sobre as 

prestações vincendas. 5– Seja o réu condenado nas custas e despesas 

do processo, além de honorários sucumbenciais arbitrados por este d. 

juiz.” Com a inicial, vieram os documentos. No id. 13708750 o Juízo 

deliberou pela complementação da inicial nos seguintes termos: “a) 

justifique seu pedido de gratuidade, uma vez que embora ter se declarado 

estudante, a causa de pedir deduzida na inicial externa a sua capacidade 

financeira para adquirir veículo automotor – o que a princípio destoa do 

conceito de hipossuficiência econômica; b) melhor esclareça seu 

argumento de abusividade, distinguindo os juros remuneratórios e 

moratórios, devendo ainda pontuar sobre o alegado excesso/diferença 

dos juros remuneratórios previstos e os que concretamente incidiram no 

contrato, sendo que aqueles, aparentemente estão superiores à taxa 

mensal contratualmente prevista, mas, por outro lado dentro do previsto no 

que tange a taxa anual; c) esclarecer acerca da legitimidade do BANCO 

BRADESCO para figurar na lide em seu polo passivo, eis que, o contrato 

foi celebrado com o BANCO HSBC e muito embora haja notícias de que as 

operações da referida instituição financeira foram adquiridas por aquela, 

não se tem nos autos a informação da extinção da pessoa jurídica HSBC.” 

Diante disto, o autor apresentou complementação da inicial no id. 

14187829 em cuja oportunidade justificou o pedido de gratuidade e 

detalhou melhor em que consiste sua pretensão. No tocante ao polo 

passivo, reiterou a necessidade de sua ocupação pelo réu BRADESCO. 

Com a manifestação, juntou documentos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por BRUNO JOSÉ DUARTE BRANDÃO em 

face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Em síntese, pretende 

o autor o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que “Seja 

autorizado o depósito das parcelas do contrato em comento no valor 

incontroverso, ou, alternativamente, no seu valor integral de R$560,25 

(quinhentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) e nas respectivas 

datas de vencimentos, a partir do deferimento por esse MM. Juízo, 

comprovando, assim, a boa-fé do autor em cumprir com a obrigação até a 

solução da lide”; “A determinação que o réu se abstenha em incluir o nome 

do autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de 

R$1.000,00 (Hum Mil Reais), com relação ao que aqui se discute até o 

julgamento final desta lide;” “Seja o autor in limine, mantido na posse do 

bem, até decisão final da presente lide, para que se evite qualquer 

alteração no estado de conservação do bem em litígio.” Pois bem. O Novo 

Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de antecipação de 

efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 52 de 519



códex.: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 

295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do 

pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia 

na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela 

provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do 

processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A 

efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão 

que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz 

motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela 

provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao 

juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se portanto que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência 

(subdividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que 

toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que 

esta será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. (art. 300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento 

da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo 

exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à 

ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. No que toca a chamada “Tutela 

provisória de evidência”, esta constitui meio mais seletivo de antecipação 

de tutela, porquanto, apesar de não exigir a demonstração do perigo na 

demora, a sua concessão está condicionada a demonstração satisfatória 

do direito invocado. Senão, vejamos o texto contido no art. 311 do Código 

de Processo Civil. In verbis: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Deve-se acrescentar que de acordo com 

o parágrafo único do dispositivo acima, o magistrado poderá decidir 

liminarmente apenas nas hipóteses descritas nos incisos II e III de sorte 

que nas demais hipóteses, compreende-se que o contraditório prévio 

deverá ser observado. De um modo geral a respeito da tutela provisória, 

Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o doutrinador buscou 

afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração quanto a 

presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os quais devem 

ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a tutela, 

quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma incoerência 

reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! Portanto, atento 

ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os elementos trazidos 

à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade do direito invocado 

e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Passamos à 

análise concreta dos autos. O pedido de urgência deve ser indeferido! 

Isso porque não se verifica a presença necessária do requisito de perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Muito embora, em sede 

de cognição sumária pode-se reputar relevantes os argumentos 

deduzidos na inicial, não se deve afastar a necessidade da inequívoca 

urgência à concessão da tutela em momento antecipado. Ademais, apenas 

no que tange a suposta prática de taxa de juros diversamente do 

pactuado, ao debruçarmos sobre tal circunstância, também mostra-se 

distante a pretensão in limine do autor da necessária urgência. Senão, 

vejamos: Se considerarmos que o autor refuta a incidência dos encargos 

denominados “Desp. Gravame” e “Reg. no DETRAN”, e subtrairmos do total 

financiado a importância correspondente a tais encargos, encontraremos 

o total financiado de R$30.246,46. Aplicando sobre tal valor a taxa mensal 

anotada no contrato (0,949%) e a quantidade de parcelas, encontraremos 

então o valor individual de cada parcela à ser paga, no valor de R$663,50. 

Uma diferença menor de R$13,32 em relação a parcela que vem sendo 

efetivamente cobrada. As demais questões suscitadas na inicial deverão 

ser melhor aclaradas e apreciadas no curso da instrução. Mas fato é que 

apenas pelo quadro acima, não se pode refutar que a pouca diferença de 

valores entre a parcela simulada e a parcela efetivamente praticada no 

contrato mês a mês não retratam urgência tamanha à promover 

transtornos ao autor até que o mérito seja examinado. Ressalto, todavia, 

que a simulação acima que desconsiderou as taxas mencionadas 

(Gravame e Reg. no Detran) baseando-se em parte da pretensão 

deduzida na inicial, referidas taxas poderão prevalecer no contrato, caso 

no curso do processo seja apurada a legalidade de sua incidência no 

contrato. Em suma, não havendo a demonstração de urgência no pleito do 

autor, e sendo de seu reconhecimento a existência de relação jurídica 

contratual com o réu em decorrência da qual há sua obrigação de 

pagamento mensal de parcelas para a quitação da obrigação assumida na 

avença, já estando claro na inicial que a controvérsia não terá longo 

distanciamento do que atualmente já é praticado no contrato, reputo 

inviável o deferimento da tutela almejada in limine por ausência de urgência 

ou demonstração de risco de perecimento do direito almejado – mormente 

por ser possível ao cabo da ação, em caso de sua procedência, a 

determinação de restituição do valor pago indevidamente. É como decido! 

Ante o exposto, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. No mais, cumpra-se nos 

seguintes termos: Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 
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(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT, 19 de 

Julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003029-50.2017.8.11.0006. AUTOR: 

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS, EDENILSON RIBEIRO DOS REIS, NATANAEL 

RIBEIRO DOS REIS RÉU: ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA, SOLANGE DE 

OLIVEIRA SILVA ROCHA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de indenização proposta por Edivania Ribeiro, Edenilson 

Ribeiro dos Reis e Natanael Ribeiro dos Reis em face de Armando Estevam 

da Rocha e Solange de Oliveira Silva Rocha, na qual alegam, em síntese, 

que são filhos de Maísa Soares de Souza Ribeiro, que veio a óbito em 

decorrência de acidente de trânsito ocorrido na data de 01/04/2017, na BR 

174, Km 81,6, nesta cidade. Asseveram que sua genitora trafegava como 

passageira em uma motocicleta que foi atingida por um veículo de marca 

Chevrolet, Modelo S10 que teria invadido a pista contrária, sendo, na 

ocasião, conduzido pelo Requerido Armando Estevam da Rocha, tendo 

como passageira a segunda Ré, Solange Oliveira Rocha, proprietária do 

veículo. Afirmam que após o acidente os Requeridos deixaram de prestar 

socorro às vítimas na ocasião do acidente, e que posteriormente deixaram 

de prestar qualquer auxílio à família. Sustentam que a morte da genitora 

carretou em danos imensuráveis, tendo em vista que esta foi a 

responsável pela criação e cuidado dos filhos. Asseveram que ainda são 

jovens e, portanto, possuem necessidade do amparo de seus genitores 

para construção da vida. Alegam que tiveram gastos imprevisíveis e 

imediatos com despesas para o funeral e que não tiveram qualquer 

amparo dos Requeridos. Requereram, ao final, a procedência dos pedidos 

iniciais para condenar os Requeridos solidariamente a indenizar os 

autores, a título de danos materiais, com o pagamento de R$4.060, 00 

(quatro mil e sessenta reais) e indenização por danos morais no importe 

de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Juntaram documentos (id. 6848073 

a id. 6848099). Foi proferido despacho inicial determinando a realização de 

audiência de conciliação, anotando o prazo para defesa a partir da 

audiência (id. 10718541). Os Requeridos compareceram a audiência 

designada assim como os Autores, no entanto, as partes não chegaram a 

um acordo (ids. 9133211,9136786). No id. 9583786 os Requeridos 

apresentaram defesa. Posteriormente, a Requerida Solange denunciou à 

lide à seguradora Tokio Marine (id. 9584355), o que foi acolhido por este 

Juízo. Citada, apresentou defesa no id. 12086165. Os autores 

apresentaram impugnação (id. 9924853), alegando, intempestividade da 

contestação apresentada. No despacho de id. foi rejeitado o pedido de 

suspensão do feito em razão de tramitação de ação penal, bem como 

determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam 

produzir. No ids. As partes se manifestaram requerendo a produção e 

prova pericial, prova oral consistente na colheita de depoimento das 

partes e oitiva de testemunhas. A seguradora requereu, ainda, expedição 

de ofício para apuração de recebimento de indenização pelo seguro 

DPVAT. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece que: 

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - 

resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção 

Neves assinala que “O saneamento – e agora também organização – do 

processo é realizado por meio de um ato processual complexo, como 

atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo ao Juiz, nesse 

momento procedimental: resolver, se houver, as questões processuais 

pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a 

distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo CPC; delimitar 

as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e, se 

necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de Processo 

Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. página 623). 

Inicialmente, vislumbro que a contestação apresentada pelos Requeridos é 

intempestiva. Isso porque, tendo o prazo para apresentação de defesa se 

iniciado a partir da data da audiência designada, devidamente realizada 

com o comparecimento das partes em 24/07/2017, o prazo para 

contestação se findou em 15/08/2017 (ponto facultativo dia 11/08). No 

caso, a contestação foi protocolada tão somente em 24/08/2017, ou seja, 

muito após ter se escoado o prazo para apresentação de defesa. 

Ressalto que não há que se falar em nulidade da audiência de conciliação 

em razão da ausência de advogado dos Requeridos no ato, pois muito 

embora seja aconselhável que as partes compareçam acompanhadas de 

advogado, não há obrigatoriedade da presença deste, tendo em vista que 

a audiência de conciliação possui mero cunho conciliatório entre as 

partes. Deste modo, sendo intempestiva a resposta dos Requeridos, 

decreto-lhes sua revelia nos termos do art. 344 do CPC. Como a revelia 

não tem natureza absoluta, e aliado que a parte vem acompanhando os 

demais atos do processo, inclusive manifestando sobre produção de 

provas, deixo de aplicar os respectivos efeitos e o desentranhamento. 

Cabe ressaltar que a revelia não tem caráter absoluto e não induz à 

absoluta certeza dos fatos deduzidos na inicial, sendo certo que 

permanece o ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 

373, I do CPC). Portanto, o mérito da demanda dependerá do conjunto 

probatório formado nos autos. Neste rumo, tendo em vista que o Réu pode 

intervir em qualquer fase do processo (art. 346, parágrafo único, CPC) e 

considerando a presunção relativa dos fatos alegados na inicial, estando 

os Réus representados por advogado constituído nos autos, poderão 

produzir as provas que indicaram nos termos do art. 349 do CPC. Feitas 

tais considerações, passo a analise das provas a serem produzidas. 

Necessária se faz a dilação probatória a fim de apurar se existiu ou não 

culpa do Requerido Armando no evento danoso, a extensão dos danos e 

a eventual responsabilidade da Requerida Solange, sendo estes os pontos 

controvertidos que fixo. Para melhor elucidação dos fatos, entendo 

pertinente a produção de prova oral, consistente na colheita depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas, bem como prova documental 

complementar e prova pericial de dinâmica do acidente. Esta última se 

justifica para que seja apurada a dinâmica do acidente em questão a fim 

de auxiliar na constatação do culpado pelo evento danoso. Assim, defiro e 

determino a produção das seguintes provas: a) Colheita do depoimento 

pessoal dos Requeridos, que deverão ser intimados pessoalmente para 

comparecimento, sob pena de confissão Àquele que não comparecer para 

prestá-lo (385, §1º, CPC). b) Prova pericial consistente na realização de 

reconstituição do acidente – dinâmica do acidente, a ser realizada no local 

do evento. d) Para realização da perícia, nomeio como perito do Juízo o 

Perito Criminal e Engenheiro Mecânico Tiago da Silva Fazolo que pode ser 

encontrado na POLITEC desta cidade. Tendo em vista que a prova pericial 

foi solicitada por ambas as partes, segundo a dicção do art. 95 do CPC, os 

honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Entretanto, como 

os Autores são beneficiários da gratuidade da justiça, a sua quota parte 

deve ser custeada pelo Estado. Intime-se o perito para que ciente de seu 

encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°), inclusive cientificando-o com relação ao 

pagamento da quota parte dos Autores será expedida certidão de crédito 

para cobrança do ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 10 dias. Fixo 

prazo de quinze dias para as partes apresentarem quesitos e indicarem 

assistentes técnicos, sendo este o momento para também arguir o 

impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°). Vindo a informação do 

perito acerca dos honorários, intimem-se os Requeridos para providenciar 

o depósito da sua quota parte dos honorários periciais em conta vinculada 
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ao juízo, no prazo de cinco dias. Efetuado o depósito, intime o perito para 

realizar o trabalho pericial, agendando data e local com antecedência, a 

fim de possibilitar a intimação. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do 

laudo. c) Oitiva de outras testemunhas cujo rol deverá ser indicado/aditado 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), ficando os 

Advogados das partes incumbidos de procederem com a intimação das 

testemunhas por eles indicadas, nos moldes do art. 455 do CPC. Desde já 

para inquirição das testemunhas Elcio Valle e Eraldo Luiz, Policiais 

Rodoviários Federais, indicados pelas partes, anoto a necessidade de 

intimação pelo juízo, nos termos do art. 455, §4º do CPC. Expeça-se o 

necessário. d). Em relação à prova documental: d.1 - , defiro a expedição 

de ofício como solicitado pela Denunciada à lide. Para tanto, oficie para a 

Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT requisitando 

informação sobre eventual pagamento do seguro DPVAT em razão do 

falecimento de MAISA SOARES DE SOUZA RIBEIRO, em razão do acidente 

ocorrido no dia 01/04/2017. Instrua com cópia do boletim de ocorrência e 

assento de óbito juntado na inicial. d.2 - Oficie-se ao Juízo da Primeira 

Vara Criminal solicitando integral e digitalizada da ação penal de Código 

228743. Conste prazo de 15 dias para resposta. Por fim, fica deferida 

desde já a oportunidade de juntada de novos documentos no prazo de 15 

dias por quaisquer das partes, de modo que havendo a juntada por uma 

parte a outra poderá tomar conhecimento e se manifestar acerca dos 

novos documentos no mesmo prazo (15 dias). Deixo para designar 

audiência de instrução após a realização da perícia. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 19 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002565-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (RÉU)

CAMILA CERVANTES (RÉU)

ROMILSON SILVA DOURADO (RÉU)

SUELY FERNANDES DOURADO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002565-89.2018.8.11.0006. AUTOR: 

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO RÉU: RDNEWS SITE DE NOTICIAS 

LTDA - EPP, ROMILSON SILVA DOURADO, SUELY FERNANDES 

DOURADO, CAMILA CERVANTES Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

ajuizada por BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO em face de RD NEWS 

SITE DE NOTÍCIAS LTDA – EPP e OUTROS. Em síntese, informa a inicial o 

quanto segue: “Trata-se de ação com objetivo de reparação por danos 

civis extrapatrimoniais injustamente suportados pela Requerente, ante a 

veiculação de notícia falsa e caluniosa pelos Requeridos, consistente na 

imputação inverídica de negligência médica à sra. Bethania Cruz Bianquini 

Palmiro no exercício de sua profissão e que teria ocasionado a morte de 

recém-nascido, filho da sra. Andreia Marcilene Aires Garcia. Na data de 

22.11.2017 a Requerida Camila Cervantes, jornalista, por meio do jornal 

eletrônico “RDNews – Portal de Notícias de MT”, disponível no sítio 

http://www.rdnews.com.br/principal, veiculou a matéria intitulada “MP DE 

CÁCERES APURA CONDUTA DE MÉDICA QUE MATOU BEBÊ AO 

EMPURRAR A CABEÇA”, afirmando falsamente que a médica Bethânia 

Cruz Bianquini Palmiro conduziu o parto da sra. Andreia Marcilene Aires 

Garcia agindo com negligência médica, resultando no óbito do filho da sra. 

Andreia. A notícia afirma a existência de “três frentes de investigação”, 

sendo uma na esfera criminal, com inquérito policial em tramitação perante 

a Delegacia da Infância e Juventude, outra na esfera civil e o terceiro na 

Promotoria de Cidadania, em que teria sido realizado um Termo de 

Ajustamento de Conduta com a direção do Hospital São Luiz. Ainda, 

veiculou-se que “Conforme o MP, o promotor Kledson Dionísio de Oliveira 

investiga se houve improbidade na conduta da médica Bethania”. Após 

expor as razões de fato e de direito que justificam a sua demanda, o 

Ministério Público requereu a concessão de tutela de urgência, nos 

seguintes termos: Ocorre Excelência, que, ao passo todas estas 

informações são falsas que no momento de veiculação da notícia não 

havia sido instaurado qualquer procedimento, seja civil ou criminal, em 

desfavor da Requerente em razão dos fatos descritos, sendo certo que 

não há em tramitação absolutamente nenhum inquérito em que a sra. 

Bethania figure como investigada. Com relação a afirmação de que a sra. 

Bethania agiu com negligência resultando no óbito de uma criança, tem-se 

situação ainda mais absurda e inverídica, considerando que a médica nem 

mesmo se encontrava no Hospital São Luiz no momento em que o parto da 

sra. Andreia foi realizado e que fora conduzido por equipe médica da qual 

a Requerente não fez parte. Com efeito, a Requerente atendeu a paciente 

Andreiano dia 24.10.2017 às 19h49min, oportunidade em que após a 

realização de exames, a paciente foi liberada, posto que não estava em 

trabalho de parto, tendo sido orientada para que retornasse ao Hospital 

São Luiz se houvesse dor, sangramento ou perda de líquido. Na data de 

25.10.2017, às 00h42min, a paciente retornou ao hospital referindo perda 

de líquido, tendo sido novamente realizado o exame ginecológico, com 

sangue em dedo de luva, razão porque fora realizada a internação da 

paciente Andreia por precaução em face do sangramento para melhor 

acompanhamento do quadro e NÃO porque a paciente estivesse em 

trabalho de parto. Após este momento a paciente foi encaminhada para o 

leito, aos cuidados da equipe de enfermeiros e a Requerente não teve 

mais nenhum contato com a paciente, que se manteve com o quadro 

estável durante toda a madrugada, segundo as informações contidas nos 

relatórios realizados pela equipe de enfermagem. Em nenhum momento 

após a paciente estar no leito a médica foi chamada para novas 

avaliações. A Requerente deixou o plantão às 07h do dia 25.10.2017, visto 

que os plantões no Hospital São Luiz se iniciam às 07h da manhã de um 

dia e finalizam às 07h do dia seguinte, deixando a paciente aos cuidados 

das Dras. Elivânia Toledo e Fabiana Alvarez que foram as responsáveis 

pela condução do parto. Com efeito, o Relatório Médico elaborado pela 

enfermeira Arlete Madalena Marciano Santiago traz que às 14h do dia 

25.10.2017 a sra.Andreia, após ser avaliada pela dra. Elivânia, fora 

encaminhada para o centro cirúrgico para realização de parto normal, ou 

seja, momento em que a Requerente já havia deixado seu plantão há mais 

de seis horas. Destaca-se que a Ficha de Cirurgia Descritiva do parto da 

paciente Andreia Marcilene Aires Garciarelata que a equipe médica foi 

composta pela Cirurgiã dra. Fabiana Alvarez Domiciano, Anestesista dr. 

Wanderley Vitorino da Silva, 1ª Auxiliar dra. Elivania Toledo Rodriguese 

pela Pediatra Grassani Silva Bianchini: vez, o Relatório Médico emitido pela 

Técnica em Enfermagem Marcia Rosa de Barros narra que o parto da 

paciente Andreia fora conduzido pela dra. Elivania, que posteriormente 

solicitou a presença das dras. Fabiana e Patrícia. Resta evidente, portanto, 

que a notícia foi veiculada de forma totalmente inverídica, sem a mínima 

diligência e preocupação da busca da verdade dos fatos, imputando 

falsamente à Requente o óbito de criança por negligência médica. Não se 

olvida que a liberdade de expressão, incluindo-se a liberdade de imprensa, 

é garantia presente em todos os ordenamentos ditos democráticos, tal 

como a Constituição da República Federativa do Brasil/88, conforme 

previsto em seu art. 5, inciso IV. Ocorre que a liberdade de expressão não 

engloba apenas o direito de informar, mas também o direito do cidadão de 

ser informado, razão porque é inadmissível que matérias que se 

proponham a ser jornalísticas sejam emitidas sem o cuidado da busca da 

verdade dos fatos, sob pena de confronto com outras garantias 

igualmente constitucionais, como a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas, conforme expresso no art. 

5º, inciso X da CRFB. Ademais, o art. 5º, inciso V da CRFB estabelece que 

“é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem”, razão porque a 

presente demanda visa a condenação dos Requeridos na obrigação de 

fazer consistente na retratação pública da imagem da Requerente, nos 

mesmos moldes em que fora perpetrada a notícia caluniosa. Na espécie, 

resta claro que a matéria foi publicada sem que antes fosse adotada 

qualquer medida que realmente apurasse a verdade dos fatos. A jornalista 

não entrevistou a Requerente, não diligenciou junto ao Ministério Público 

Estadual, Hospital São Luís ou junto a qualquer autoridade policial, enfim, 

não fez nada além de replicar, com o objetivo sensacionalista, os 

supostos fatos ocorridos e narrados pelas pessoas Nilza Aires Egues, 

genitora da sra. Andreia e Rosanio de Oliveira da Silva, companheiro da 

sra. Andreia. Uma simples diligência às autoridades competentes e local 
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do fato teriam impedido que fosse veiculada matéria tão vexatória, 

criminosa e irresponsável que trouxe inúmeros prejuízos à Requerente. 

Por esta ausência de cuidado com a busca da verdade real, a Requerente 

teve sua imagem violada gravemente perante a sociedade, razão porque 

deve haver a reparação civil correspondente. Consigne-se que o jornal 

eletrônico retificou a notícia anteriormente veiculada, fazendo constar que 

a Requerente não havia participado do desenrolar dos fatos relacionados 

ao parto da sra. Andreia dias após a perpetração da calúnia, que já havia 

consumado seus efeitos danosos em meio à toda sociedade, sobretudo 

por vivenciarmos tempos de intensa “viralização” de notícias, 

propagando-se a falsidade com velocidade suficiente para macular a 

honra da sra. Bethania. Reitere-se que esta retificação consignada no 

rodapé da matéria não se confunde com o direito de retratação previsto no 

art. 5º, inciso V da CRFB, posto de decorreu apenas de uma nota 

realizada pela assessoria jurídica da Requerente e também veiculada no 

site de notícias, ou seja, consiste apenas em uma versão dos fatos pela 

parte e não a retratação de sua imagem por quem perpetrou a falsidade. 

Pelo que, imprescindível a condenação de todos os Requeridos na 

retratação pública da imagem da Requerente, nos mesmos moldes em que 

fora publicada a notícia falsa, devendo neste ponto ser concedida tutela 

de urgência de natureza antecipada, considerando que não seria razoável 

aguardar o provimento final da demanda para publicação de retratação, 

bem como os fortes elementos que apontam o dever de reparação pelos 

Requeridos, tudo nos termos do art. 300 do CPC. Doutro giro, importante 

ressaltar que incide na espécie a Teoria da Perda de Uma Chance, 

considerando que após a veiculação da matéria jornalística caluniosa 

alterou-se evento futuro com chances razoáveis de acontecimento, qual 

seja, a obtenção de pacientes pela Requerente, ao passo que atua como 

médica particular, além de possuir vínculo com o Sistema Único de Saúde. 

Nesse sentido, é proporcional e razoável admitir que um determinado 

número de pacientes deixou de contratar a Requerente e que outros nem 

mesmo chegarão a contratá-la, ao passo que impregnou-se no imaginário 

da população, notadamente de Cáceres/MT, que a sra. Bethania, 

ginecologista e obstetra, foi a responsável pela morte de criança de forma 

grotesca, por ter agido com negligência no momento de realização de 

parto. Ante o exposto, imprescindível a concessão de tutela de urgência 

de natureza antecipada para que todos os Requeridos sejam condenados 

na obrigação de fazer consistente na retratação pública da imagem da 

Requerente, e no mérito, seja confirmada a liminar e condenados ao 

pagamento de indenização por danos morais, ante a prática de ilícito, que 

ensejou violação à imagem da sra. Bethânia Cruz Bianquini Palmiro, bem 

como cabível o ressarcimento pela aplicação da Teoria da Perda de Uma 

Chance.” Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto 

a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “a) 

LIMINARMENTE, a Concessão de Tutela Provisória de Urgência de 

Natureza Antecipada, para que todos os Requeridos sejam condenados 

na obrigação de fazer consistente na RETRATAÇÃO PÚBLICA DA 

IMAGEM DA REQUERENTE, por meio do jornal eletrônico “RDNEws – 

PORTAL DE NOTÍCIAS DE MATO GROSSO”, considerando que este foi o 

meio de publicação da notícia caluniosa, nos termos do art. 5º, inciso V da 

CRFB c.c art. 300 do CPC;” No mérito, requereu o seguinte: “c) NO 

MÉRITO, seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando 

os Requeridos ao pagamento de Indenização por Danos Morais no valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), face a violação da imagem e da 

honra da Requerente pela veiculação de notícia inverídica, falsa e 

caluniosa, consonante fundamentação jurídica e provas constantes nos 

autos; d) NO MÉRITO, seja julgada totalmente procedente a presente ação, 

condenando os Requeridos ao pagamento de Indenização decorrente da 

Perda de Uma Chance, indicados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

considerando o rompimento da ordem natural da contratação da 

profissional médica pela veiculação de notícia inverídica, falsa e caluniosa; 

e) NO MÉRITO, a confirmação da liminar para condenar os Requeridos na 

obrigação de fazer consistente na retratação pública da imagem da 

Requerente, nos mesmos moldes em que foi realizada a calúnia; e) 

Condenação dos Requeridos em custas e honorários sucumbenciais, na 

forma do art. 85 do Código de Processo Civil;” Com a inicial, vieram os 

documentos. No primeiro momento, o Juízo suscitou esclarecimentos da 

autora acerca do seu pedido de justiça gratuita. Ato contínuo, a autora 

promoveu o recolhimento das custas iniciais (id. 13782241). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO 

CIVIL POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO em face de RD NEWS SITE DE 

NOTÍCIAS LTDA – EPP e OUTROS. Em tela, a pretensão de urgência 

deduzida pela autora é no sentido de que o Juízo determine aos 

requeridos a obrigação de fazer consistente na RETRATAÇÃO PÚBLICA 

DA IMAGEM DA REQUERENTE, por meio do jornal eletrônico “RDNEws – 

PORTAL DE NOTÍCIAS DE MATO GROSSO”, considerando que este foi o 

meio de publicação da notícia caluniosa, nos termos do art. 5º, inciso V da 

CRFB c.c art. 300 do CPC; Pois bem. O Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu um novo modelo de antecipação de efeitos. Em linhas gerais, 

imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela 

provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de 

custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência 

do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória 

conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Art. 

297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela 

provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da 

sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão que conceder, negar, 

modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento 

de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao 

juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer 

do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na 

ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela 

provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 

o mérito. Vê-se portanto que o legislador insculpiu como instrumento de 

antecipação de efeitos a chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em 

Tutelas de Urgência (também dividida em caráter cautelar ou antecipada) e 

de evidência. No que toca a chamada “Tutela Provisória de Urgência”, 

deve-se asseverar que esta será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direiro e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300/CPC). Também estabelece a lei que 

para o deferimento da tutela provisória de urgência que, conforme o caso, 

poderá o Juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para a efetivação 

da medida à ser deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de 

urgência que aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela 

provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe 

discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, 

o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela 

provisória imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o 

direito. Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 
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Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. Não há como deferir a 

tutela de urgência almejada pela autora! Embora os fatos narrados sejam 

graves e que acabaram por envolver a autora (pelo que se percebe da 

notícia ilustrada na inicial - 13577969 - Pág. 9, com data no dia 22 de 

Novembro de 2017), os efeitos de estar mencionada na referida notícia só 

poderão ser apreciados após a instrução (matéria de mérito). Todavia, não 

se pode desconsiderar para fins de análise da tutela de urgência, que 

houve no mesmo site de notícia a novação de informações segundo dados 

fornecidos pela própria parte autora, através de sua Advogada. Ora, veja 

que a notícia recebeu atualizações/alterações (id. 13583951 – pág.4/6), 

sendo que nesta publicação não mais se nota a atribuição da morte do 

bebê à médica autora, mas ao contrário, se nota trecho onde a médica 

informou não ter participado da cirurgia. Ainda há errata esclarecendo a 

razão da alteração da notícia, constando a seguinte afirmativa: “Esta 

reportagem foi alterada porque diferentemente do que informamos a 

médica Bethania Cruz Bianquini não participou do momento do parto. 

Segundo sua advogada Cibele Simões, ela chegou a atender Andreia, mas 

deixou o plantão às 7h, antes do horário do parto, que ocorreu às 14h30”. 

Além do mais, outra publicação se verifica nos anexos (id. 13583951 - 

Pág. 7) a qual foi publicada no dia 24 de Novembro de 2017 (poucos dias 

após a primeira notícia), na qual foi completamente exposta a irresignação 

da médica/autora, sendo-lhe garantido de forma plena o direito de 

resposta. Com efeito, reverbero no sentido de que ainda há que se apurar 

eventuais efeitos decorrentes da publicação inicial onde se noticiou o 

falecimento do bebê durante parto cuja condução foi atribuída, em tese, de 

modo equivocado à médica autora. Todavia, a tutela de urgência almejada, 

ao sentir desde Juízo não deve prosperar na medida em que a própria 

inicial traz em seus anexos a retificação da notícia, onde, a partir de então, 

não mais se atribuiu à médica autora a condução daquele parto. Ademais, 

no mesmo sentido, ao sentir desde Juízo, não há como se impor à 

qualquer pessoa a retratação de sua opinião expressada, sob pena de 

afronta a norma constitucional (art. 5°, inciso IV da Constituição Federal) 

de modo que sendo a opinião expressa por qualquer meio de comunicação 

espelho da íntima convicção (subjetiva) daquele que a expressa, no 

máximo, poderia o Juízo determinar a exclusão da publicação (caso 

infamatória, e sopesados outros fatores como a liberdade de imprensa), 

sendo certo que, eventual excesso no manuseio da garantia constitucional 

de liberdade de expressão pode ser objeto de apreciação de reparação 

de danos, o que neste caso, será feito no momento da sentença. Em 

suma, como neste caso já houve a retificação da publicação, onde a 

versão sustentada pela autora foi expressa pelo Jornal, ainda com 

retoques quanto a opinião do editorial, eis que na errata há a afirmativa de 

que a médica “não participou do parto”, então não há razões para o 

deferimento da tutela de urgência, mormente por inexistir perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo e por ainda constar que a ré 

garantiu à autora o exercício do direito de resposta. É como decido! Ante o 

exposto, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA almejada na 

inicial, ante a ausência do preenchimento dos requisitos descritos no art. 

300 do CPC, mormente por não vislumbrar o perigo de dano (em 

decorrência do lapso temporal até o exame do mérito) ou risco ao 

resultado útil do processo. No mais, determino o processamento da inicial, 

nos seguintes termos: Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 19 de Julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão 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 DECISÃO 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. Nos termos do art. 139, IV do 

Código de Processo Civil, acolho o requerimento retro de modo que 

promovo a pesquisa de bens em nome da parte devedora junto ao banco 

de dados RENAJUD. Segue em anexo a pesquisa. Anoto o prazo de 15 

dias para que o credor manifeste-se nos autos. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 19 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZO MOTTA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004745-15.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: HELOIZO MOTTA RAMOS Vistos 

etc. Na manifestação contida no id. 14144359 o exequente pretende que 

este Juízo requisite as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda 

da parte executada, a fim de que as informações encontradas orientem as 

diligências em busca de bens à serem executados. Pois bem. Estabelece o 

art. 139, IV do Código de Processo Civil que: Art. 139. O juiz dirigirá o 

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

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo 

adequado o requerimento deduzido pelo exequente, na medida em que 

algumas diligências já foram realizadas, sem que qualquer delas tenha 

surtido o efeito esperado, qual seja, a localização de bens para a penhora. 

Portanto, delibero pela requisição de informações fiscais do executado 

junto a receita federal, no que tange as suas declarações de imposto de 

renda referente aos 03 exercícios fiscais anteriores e arquivo DOI. Segue 

em anexo o resultado da pesquisa.Providencie a escrivania à habilitação 

dos anexos como segredo de justiça e habilite o acesso apenas para às 

partes. Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender pertinente. No mesmo prazo, deverá se posicionar quanto a 

questão já suscitada pelo Juízo, qual seja, a de esclarecer se possui 

interesse em averbar a execução em órgão de restrição ao crédito (art. 

782, §3° do CPC); do mesmo modo deverá esclarecer se possui interesse 

em anotar a dívida no CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de Julho de 2018 Ricardo 
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Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZO MOTTA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004745-15.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: HELOIZO MOTTA RAMOS Vistos 

etc. Na manifestação contida no id. 14144359 o exequente pretende que 

este Juízo requisite as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda 

da parte executada, a fim de que as informações encontradas orientem as 

diligências em busca de bens à serem executados. Pois bem. Estabelece o 

art. 139, IV do Código de Processo Civil que: Art. 139. O juiz dirigirá o 

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

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo 

adequado o requerimento deduzido pelo exequente, na medida em que 

algumas diligências já foram realizadas, sem que qualquer delas tenha 

surtido o efeito esperado, qual seja, a localização de bens para a penhora. 

Portanto, delibero pela requisição de informações fiscais do executado 

junto a receita federal, no que tange as suas declarações de imposto de 

renda referente aos 03 exercícios fiscais anteriores e arquivo DOI. Segue 

em anexo o resultado da pesquisa.Providencie a escrivania à habilitação 

dos anexos como segredo de justiça e habilite o acesso apenas para às 

partes. Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender pertinente. No mesmo prazo, deverá se posicionar quanto a 

questão já suscitada pelo Juízo, qual seja, a de esclarecer se possui 

interesse em averbar a execução em órgão de restrição ao crédito (art. 

782, §3° do CPC); do mesmo modo deverá esclarecer se possui interesse 

em anotar a dívida no CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de Julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004778-05.2017.8.11.0006. AUTOR: 

CLEIDE GOMES LIMA RÉU: SAMIR KEHDI Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c.c ESTÉTICOS ajuizados por CLEIDE 

GOMES LIMA em face de SAMIR KEHDI. Em síntese, pretende a autora a 

condenação do réu por danos morais e estéticos em razão de suposta 

falha na prestação de serviços consubstanciados na realização de 

cirurgia plástica em seu nariz. Segundo a autora: “Em que pese a 

resolução do mesmo, o seu resultado não saiu como a Requerente havia 

esperado, logo após a realização da cirurgia e retorno para casa a 

Requerente notou que o seu nariz estava mais torto que o normal, no 

entanto acreditou que fosse por causa do inchaço do procedimento, no 

entanto, com o passar do tempo o desvio não retornou ao seu local 

adequado, ou seja o seu nariz estava de fato torto, e sem dizer que o seu 

nariz ainda tinha ficado com uma espécie de saia (excesso de pele) na 

parte de baixo. Diante de tal fato a mesma retornou novamente para outra 

consulta junto ao Requerido, que a atendeu no corredor de sua clinica e 

lhe informou que o procedimento havia sido realizado de forma correta que 

não havia desvio algum no nariz e que se ela desejasse retirar o excesso 

de pele, o procedimento adequado seria a realização de uma nova cirurgia 

plástica.” Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto 

segue: “A total procedência da ação, a fim de condenar o Réu ao 

pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por 

danos morais, bem como a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelos 

danos estéticos sofridos”. Com a inicial, vieram documentos. Recebida a 

inicial (id. 9374635), o réu foi citado (id. 11139822 - Pág. 1) e apresentou 

documentos no id. 12427586 - Pág. 1. A contestação foi apresentada no 

id. 12427212. Em sua defesa, arguiu preliminar refutando a aplicação do 

código de defesa do consumidor à espécie; No mérito, teceu 

considerações visando a improcedência da ação. Ao final, formulou os 

seguintes requerimentos: A) Seja determinada a tramitação do presente 

feito em SEGREDO DE JUSTIÇA e anotado na capa destes autos, em 

homenagem ao sigilo médico, a fim de evitar a possibilidade de exposição 

pública dos dados e imagem da paciente, ora requerente, em cumprimento 

aos termos dispostos no art. 7º da Resolução nº 1.605/2000 do CFM e 

parágrafo 2º do art. 89 do Código de Ética Médica c/c inciso III do art. 189 

do CPC c/c inciso XIV do inciso 5º da CF/88; B) Acolha a PRELIMINAR de 

mérito para deixar de aplicar, já no despacho saneador, a inversão do 

ônus da prova ao ora requerido, eis que não foi comprovada a 

hipossuficiência da autora e nem a verossimilhança de suas alegações e 

de outro lado, por se tratar o médico, ora requerido, de simples 

profissional liberal de exíguo poder econômico, no entanto, caso não seja 

este o entendimento deste r. Juízo, que a inversão do ônus da prova SE 

DÊ APENAS EM RELAÇÃO AOS FATOS QUE DEPENDAM DE PROVAS 

DOCUMENTAIS QUE SE ENCONTREM EXCLUSIVAMENTE NA POSSE DO 

ORA REQUERIDO, nos termos do art.373 do CPC e, ainda, seja 

determinado que os atos do profissional liberal, sejam perfunctoriamente 

avaliados para apuração da alegada culpa, ato ilícito, dano e nexo causal, 

sob o manto da RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, por se tratar de 

OBRIGAÇÃO DE MEIO, nos termos da exceção insculpida no parágrafo 4º 

do art. 14 do CDC, sob pena de afronta ao direito constitucional da 

requerida à ampla defesa, nos termos do que dispõe o art. 5º, LV da 

CR/88, sobre o que deverá manifestar-se expressamente este culto juízo, 

a título de prequestionamento; C) Caso seja ultrapassada a preliminar 

arguída (o que se admite apenas por hipótese), NO MÉRITO requer sejam 

julgadas totalmente I M P R O C E D E N T E S, as pretensões indenizatórias 

da autora, pelos fatos e argumentos articulados na presente peça, eis que 

o requerido elegeu e aplicou a melhor técnica para o caso da autora, não 

tendo sido comprovada qualquer falha na prestação de serviços médicos 

e nem hospitalares, nem culpa e tampouco existência de dano e muito 

menos o nexo causal entre os atos médicos realizados e os alegado 

danos material, estético e moral, além da ocorrência da excludente de 

responsabilidade por CASO FORTUITO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, 

por abandono de tratamento e insatisfação pessoal subjetiva da autora 

com a aparência do seu nariz, após procedimento cirúrgico; D) Elege como 

meio de prova e requer seja a autora intimada a exibir fotografias suas em 

que apareça de rosto, de frente e de perfil, comprovadamente do período 

pré-operatório, a fim de permitir o comparativo durante a prova pericial e 

durante a audiência de instrução, em razão da inutilização das fotografias 

do pré-operatóro imediato, por motivo arrombamento e furto no consultório 

do requerido, como disposto no anexo DOC. 05, sob pena de confissão 

ficta; E) Que seja oportunizado a produção de todos os meios de provas 

permitidos em direito, sem exclusão alguma, tais como: depoimento 

pessoal da requerente, oitiva de testemunhas, prova documental e prova 

pericial médica direta e indireta, bem como a juntada de documentos 

durante a instrução processual; F) Condenação da autora no pagamento 

das custas processuais, honorários advocatícios no percentual não 

inferior a 20% e periciais, nos termos da lei. G) Que todas as 

intimações/publicações sejam efetuadas em nome do advogado PEDRO 

OVELAR, inscrito na OAB/MT sob o nº 6270, nos termos do disposto no 

parágrafo 5º do art. 272 do CPC; e Com a contestação, vieram 

documentos. Já a autora apresentou impugnação no id. 12784781. No id. 

13009208 o Juízo franqueou às partes a possibilidade de indicar provas à 

produzir. A autora, sobre as provas, requereu a produção das seguintes: 

- Depoimento pessoal da autora a fim de demonstrar o alegado a exordial 

bem como comprovar a sucessão dos fatos; - Prova testemunhal 

conforme rol, que será apresentado em tempo oportuno, conforme dispõe 

art. 407 do Código de Processo Civil, a fim de demonstra a conduta médica 
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tomada em todos os atendimentos médicos a qual a autora foi submetida; - 

Provas documentais já juntadas nos autos e as demais que surgirem até a 

data de audiência a ser marcada a fim de comprovar as matérias de direito 

aventadas a exordial; - Prova pericial visando aferir a existência ou não de 

má execução no procedimento cirúrgico, bem como a existência de 

suposta iatrogenia e resultado adverso, vez que tais fatos comprovam ou 

afastam o elemento culpa. O réu, no id. 13176216 apresentou a 

necessidade de produção das seguintes provas: a) INDIRETA por especial 

ista na área de CIRURGIA PLÁSTICA, por meio de ANÁLISE DE TODOS OS 

DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, especialmente no 

PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR, LAUDOS DE EXAMES e 

FOTOGRAFIAS retiradas ANTES/DEPOIS do procedimento realizado; b) 

DIRETA por especialista na área de CIRURGIA PLÁSTICA, por meio de 

exame clínico, a ser real izado na autora e COMPARAÇÃO DE SUA 

APARÊNCIA FACIAL ATUAL com o período anterior à cirurgia; c) 

OBJETIVO DA PERÍCIA MÉDICA ESPECIALIZADA: averiguar tecnicamente 

os atos praticados pelo médico requerido, a ausência de culpa e 

inexistência de nexo causal entre os danos alegado, especialmente 

quanto as alegações assimetria e excesso de pele no nariz da autora, 

baseando-se na história clínica e condições ORGÂNICAS, ESTRUTURAIS 

e fisiológicas da autora, conforme anotações constantes no prontuário 

médico, a fim de comprovar a ausência de nexo causal entre o acertado 

tratamento médico indicado e realizado adequadamente em benefício da 

paciente requerente e a ocorrência dos supostos danos alegados, 

considerando ainda a aplicação da obrigação de meio e as excludentes de 

culpabilidade alegadas em sede de contestação, (CASO FORTUITO e 

CULPA EXCLUSIVA), ante a alegação de insatisfação com a assimetria do 

nariz, mesmo tendo o requerido seguido os protocolos médicos, técnicas e 

literatura científica e, ainda, avaliar a responsabilidade subjetiva do 

profissional liberal e a imprescindível apuração de culpa, bem como 

averiguar o ATUAL ESTADO DE SAÚDE DA AUTORA, conforme 

recomenda a melhor Jurisprudência, pugnando desde já para que a autora 

exiba as fotografias faciais do período anterior à cirurgia realizada. 

PROVA ORAL: oitivas e interrogatórios. a) TESTEMUNHAL, a fim de 

comprovar o acerto e o zelo nos atendimentos prestados à autora, 

enquanto esteve sob o cuidado do médico requerido, com o mesmo 

objetivo do item anterior, protestando desde já pela oitiva do perito em 

audiência de instrução, caso seja necessário; e b) DEPOIMENTO 

PESSOAL DA AUTORA, com a mesma f inal idade do item anterior. PROVA 

DOCUMENTAL: elege como meio de prova e requer seja a autora intimada 

para EXIBIR FOTOGRAFIAS SUAS em que o seu rosto apareça de frente e 

de perfil, capturadas no período pré- operatório, nos termos do art. 373, II 

do CPC, a fim de permitir o COMPARATIVO durante a prova pericial e 

durante a audiência de instrução, em razão da inutilização das fotografias 

do pré-operatório imediato, devido a arrombamento e furto no consultório 

do requerido, no período pós - cirúrgico; a) Juntada de eventuais 

documentos supervenientes. É a síntese do necessário. Decido. Cuida-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c.c ESTÉTICOS ajuizados 

por CLEIDE GOMES LIMA em face de SAMIR KEHDI. Passo ao saneamento. 

Eis o momento para o saneamento. O Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I 

- resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção 

Neves assinala que “O saneamento – e agora também organização – do 

processo é realizado por meio de um ato processual complexo, como 

atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo aos Juiz, nesse 

momento procedimental: resolver, se houver, as questões processuais 

pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a 

distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo CPC; delimitar 

as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e, se 

necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de Processo 

Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. Página 623). 

Refuta o requerido a condição de consumidora alegada na inicial. Para 

tanto, lembrou que atendeu a autora na condição de profissional liberal de 

modo que o mesmo não se enquadra no conceito de fornecedor de 

produto ou serviço. Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, 

“estabelece que Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” (art. 2° do CDC). 

Estabelece ainda que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 4° A responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Feitas 

estas menções, deve-se mencionar que muito embora o Código de Defesa 

do Consumidor estabeleça que a responsabilidade civil na relação entre 

profissional liberal e consumidor seja na forma SUBJETIVA (à ser apurada 

mediante a verificação da culpa), não se pode olvidar, que aplica-se o 

CDC na aludida relação, porquanto, o Médico é Profissional liberal 

fornecedor de serviços estéticos. Nesse sentido, imperiosa a leitura do 

conceito legal de Fornecedor. Vejamos: Art. 3° Fornecedor é 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. 

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista. Dito isto, assevero ser possível a inversão do ônus da prova à 

teor do que dispõe o art. 6°, inciso VIII do CDC, tal como orientado em 

julgamento ocorrido no Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos: “É 

possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ainda que se 

trate de responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional a 

demonstração de que procedeu com atenção às orientações técnicas 

devidas.” Precedentes: AgRg no Ag 969015/SC, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 

28/04/2011 e REsp 696284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 18/12/2009. Sendo assim, DELIBERO 

PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor da autora na forma do 

que dispõe o art. 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

QUANTO AO SEGREDO DE JUSTIÇA Quanto ao pedido formulado pelo réu 

no sentido de que o processo tramite em segredo de justiça, entendo 

conveniente o requerimento, seja sob a perspectiva do réu uma vez que 

deverá apresentar informações e dados relativos ao trabalho médico 

desempenhado (sobretudo estando o seu trabalho sendo questionado na 

inicial), bem como sob a perspectiva da autora, a qual terá sua imagem 

exposta nos autos, mormente pela circunstância retratada, que segundo a 

causa de pedir, lhe traz constrangimento. Assim sendo, primando pela 

honra de ambos os envolvidos, hei por bem deliberar pelo SEGREDO DE 

JUSTIÇA neste processo (art. 189, III do Código de Processo Civil). Não há 

outras questões preliminares a serem resolvidas. Quanto aos pontos 

controvertidos, observo que toda a lide está em torno da regularidade do 

procedimento médico levado à efeito pelo réu; se o procedimento foi 

adequadamente realizado ou se houveram falhas; e se existente as 

falhas, deverá ser esclarecido se há nexo de causalidade entre elas e os 

supostos danos alegados na inicial. Para tanto, hei por bem deferir a 

produção de todas as provas solicitadas pelas partes, quais sejam: I – 

Prova Oral; II- Documental; III- Prova pericial. Quanto a prova testemunhal, 

possibilito às partes, caso queiram, o aditamento do rol já apresentado, 

sua complementação ou a apresentação do rol caso ainda não tenha feito, 

no prazo de 20 (vinte) dias, o que faço com amparo no art. 139, VI do 

Código de Processo Civil. Também fica deliberado pela colheita de 

depoimento pessoal da parte autora e da parte ré, sob as penas da lei (art. 

385, §§1° e 2° do Código de Processo Civil). Deixo para designar a 

audiência de instrução após produzida a prova pericial. Para tanto, nomeio 

o(a) Médico(a) Cirurgião Plástico Dr(a). Sergio Ricardo Evangelista, com 

endereço profissional na Avenida Brasi, 2337 Hospital Cândido Portinari - 

V i la  Romana .  Sor r i so  -MT Cep :  78890-00 ,  E -ma i l : 

a d m @ h o s p i t a l c a n d i d o p o r t i n a r i . c o m . b r ,  s i t e 

www.drsergioevangelista.com.br, CRM nº 3666-MY como perito(a) 

nestes autos. Intime-se para que ciente de seu encargo, apresente 

proposta de honorários; currículo; e dados profissionais (art. 465, §2°). 

Cientifique também o perito de que 50% do valor alusivo aos seus 

honorários serão custeados pelo ESTADO DE MATO GROSSO na medida 

em que a parte autora, também postulante da prova pericial, é beneficiária 

da justiça gratuita. Concomitante, deverão as partes indicar, caso queiram, 

assistente técnico bem como os quesitos à serem respondidos pelo perito, 

sendo este o momento para também arguir o impedimento ou suspeição do 
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expert (art. 465, §1°). Apresentada a proposta, intime-se o réu para 

impugnar a proposta ou para promover o recolhimento dos honorários, no 

prazo de cinco dias; A impugnação também poderá ser exercida pela 

parte autora, mormente em razão da possibilidade de que em eventual 

sucumbência lhe seja cobrada as despesas adiantadas pela outra parte 

(art. 465, §3° do CPC). Após efetuado o depósito dos honorários, deverá 

o(a) perito(a) ser intimado(a) para que informe, data, horário e local para a 

realização da perícia, a partir da qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso tenha havido 

indicação de assistente técnico, também deverão estes apresentar seus 

respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). Protocolado o laudo 

pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis assistentes técnicos 

indicados, terão as partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para se 

manifestar. Quanto a prova documental, fica franqueado às partes a sua 

juntada a qualquer tempo, caso em que será assegurada a manifestação 

pela parte contrária a respeito da juntada, no prazo de 15 dias. Após, 

retornem os autos conclusos – ocasião em que será designada a 

audiência de instrução. Cáceres/MT, 19 de Julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007642-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA INGREDS TOLEDO PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

CÁSSIA INGREDS TOLEDO PEREIRA contra ato ilegal do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CÁCERES e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, que não contemplaram o nome da candidata 

aprovada no concurso público, ora impetrante, na lista do decreto de 

nomeação publicado pelo ente público e, ainda, mantém servidor em 

aparente desvio de função no cargo ao qual pretende investir-se, razão 

pela qual, volve-se perante este juízo. Junto à inicial aportaram-se 

documentos. Liminar indeferida (Id: 11039965). Interposto Embargos de 

Declaração (Id: 11084895). Decisão não conhecendo dos Embargos (Id: 

11676932). A Procuradoria do Município manifestou nos autos informando 

que realizou a nomeação da Impetrante, pugnando, por conseguinte, pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda do objeto (Id: 

12914894). Parecer do Ministério Público requerendo extinção do writ, em 

razão da nomeação da Paciente (Id: 12952271). É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Depreende-se dos autos que, após a impetração da 

presente Ação Mandamental, a Administração Pública municipal nomeou a 

Impetrante, por meio do Decreto nº. 238 de 16 de abril de 2018, para o 

cargo ao qual foi devidamente aprovada em 1º lugar (Ouvidor). Embora 

referido Decreto comprove tão somente o cumprimento do pleito relativo à 

nomeação, este Juízo, em consulta ao Portal da Transparência do 

Município, constatou que a Paciente se encontra em pleno exercício no 

cargo em que fora nomeada. Desse modo, atendida administrativamente a 

pretensão de nomeação e posse da Impetrante, fica evidenciada a 

ausência superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do 

writ, o que conduz a denegação da segurança, com a consequente 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso 

VI do CPC, c/c art. 6º, § 5º, da Lei do Mandado de Segurança. Nesse 

sentido é a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO – PRETERIÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA – NOMEAÇÃO E 

POSSE – PRETENSÃO ATENDIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – SEGURANÇÃ 

DENEGADA. Se o único objeto do writ é a nomeação e posse da 

impetrante no cargo de fiscal de defesa agropecuária, atendido 

extrajudicialmente, após a impetração da segurança, impõe-se a 

denegação da ordem, em razão da perda superveniente do interesse de 

agir, com fulcro no art. 267, VI, do CPC e art. 6º, § 5º, da Lei n.º 

12.016/2009. (MS 94316/2010, DR. ANTÓNIO HORACIO DA SILVA NETO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/09/2011, Publicado no DJE 16/09/2011). MS 

00943167620108110000 94316/2010. 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, VI, do NCPC; b) Sem 

custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as 

baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 03 de julho de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000900-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizado pela Fazenda 

Pública Estadual contra Maria Aparecida Carvalho Garcia – ME. Despacho 

inicial. Citação efetivada. Exceção de pré-executividade, na qual a credora 

invoca a prescrição do crédito tributário. Em reposta, o Estado de Mato 

Grosso aponta que houve cancelamento da dívida tributária, requerendo a 

extinção do feito sem resolução de mérito. Em novel manifestação, a 

devedora pugna pela condenação da autora em honorários advocatícios. 

É o que merece registro. Fundamento e Decido. O cancelamento do débito 

fiscal leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Por outro 

lado, ao que se observa, a Fazenda Pública cancelou a CDA com 

fundamento na prescrição aventada pela devedora e após a citação desta 

e apresentação de defesa, o que impõe o pagamento de honorários 

advocatícios em favor da parte devedora. Nesse sentido: STJ - RECURSO 

ESPECIAL REsp 858922 PR 2006/0122397-2 (STJ) Data de publicação: 

21/06/2007 Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO 

DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 26 DA LEF . CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no 

sentido de que, havendo extinção da execução fiscal em virtude de pedido 

de desistência do exeqüente, efetivado após a citação do executado, são 

devidos os honorários advocatícios. Precedentes: REsp 690.518/RS, 2ª 

Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 15.03.2007; REsp 909.885/SP, 2ª 

Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 29.03.2007 e REsp 499.898/RJ, 2ª 

Turma, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 02.08.2005; RESP 673.174, 

2ª T., Min. Castro Meira, DJ de 23.05.2005, AgRg no RESP 661.662/RJ, 1ª 

T., Min. Francisco Falcão, DJ de 17.12.2004. 2. Recurso especial a que se 

dá provimento. TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 00041813820034036105 SP 

(TRF-3) Data de publicação: 31/08/2017 Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO. 

HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. I- A sentença 

reconheceu, em resumo, que a Súmula Vinculante n.º 21 apenas 

consolida entendimento no sentido da inconstitucionalidade da exigência 

de depósito prévio, não eximindo a exequente da condenação em 

honorários advocatícios, pelo fato de ter ajuizado demanda sem antes 

proporcionar ao executado os meios e recursos inerentes ao 

procedimento administrativo tributário. II- É cabível a condenação da 

exeqüente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e 

atuação processual da executada, se a exeqüente requer a desistência 

da execução fiscal, reconhecendo que o tributo é indevido. Princípio da 

causalidade. III- Recurso improvido. Pelo exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, com base no art. 26 da LEF; (b) Sem custas; (c) Honorários 

advocatícios na base de 10% do valor da causa em favor do devedor, nos 

termos do art. 85, §3.º, I CPC; (d) Transitada em julgado, ao arquivo; (e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de julho de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000900-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizado pela Fazenda 

Pública Estadual contra Maria Aparecida Carvalho Garcia – ME. Despacho 

inicial. Citação efetivada. Exceção de pré-executividade, na qual a credora 

invoca a prescrição do crédito tributário. Em reposta, o Estado de Mato 

Grosso aponta que houve cancelamento da dívida tributária, requerendo a 

extinção do feito sem resolução de mérito. Em novel manifestação, a 

devedora pugna pela condenação da autora em honorários advocatícios. 

É o que merece registro. Fundamento e Decido. O cancelamento do débito 

fiscal leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Por outro 

lado, ao que se observa, a Fazenda Pública cancelou a CDA com 

fundamento na prescrição aventada pela devedora e após a citação desta 

e apresentação de defesa, o que impõe o pagamento de honorários 

advocatícios em favor da parte devedora. Nesse sentido: STJ - RECURSO 

ESPECIAL REsp 858922 PR 2006/0122397-2 (STJ) Data de publicação: 

21/06/2007 Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO 

DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 26 DA LEF . CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no 

sentido de que, havendo extinção da execução fiscal em virtude de pedido 

de desistência do exeqüente, efetivado após a citação do executado, são 

devidos os honorários advocatícios. Precedentes: REsp 690.518/RS, 2ª 

Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 15.03.2007; REsp 909.885/SP, 2ª 

Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 29.03.2007 e REsp 499.898/RJ, 2ª 

Turma, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 02.08.2005; RESP 673.174, 

2ª T., Min. Castro Meira, DJ de 23.05.2005, AgRg no RESP 661.662/RJ, 1ª 

T., Min. Francisco Falcão, DJ de 17.12.2004. 2. Recurso especial a que se 

dá provimento. TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 00041813820034036105 SP 

(TRF-3) Data de publicação: 31/08/2017 Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO. 

HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. I- A sentença 

reconheceu, em resumo, que a Súmula Vinculante n.º 21 apenas 

consolida entendimento no sentido da inconstitucionalidade da exigência 

de depósito prévio, não eximindo a exequente da condenação em 

honorários advocatícios, pelo fato de ter ajuizado demanda sem antes 

proporcionar ao executado os meios e recursos inerentes ao 

procedimento administrativo tributário. II- É cabível a condenação da 

exeqüente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e 

atuação processual da executada, se a exeqüente requer a desistência 

da execução fiscal, reconhecendo que o tributo é indevido. Princípio da 

causalidade. III- Recurso improvido. Pelo exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, com base no art. 26 da LEF; (b) Sem custas; (c) Honorários 

advocatícios na base de 10% do valor da causa em favor do devedor, nos 

termos do art. 85, §3.º, I CPC; (d) Transitada em julgado, ao arquivo; (e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de julho de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 189930 Nr: 8235-33.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/MT, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO primeiro a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que fique ciente de que será expedido Alvará para levantamento do 

valor objeto da RPV, e, querendo apresente impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 190099 Nr: 8341-92.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MALISLENE LUCAS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 64/65 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162265 Nr: 10054-73.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA PACHECO QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 57 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57914 Nr: 4235-05.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVA ALICE ALCARAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de HABILITAÇÃO interposta por RODRIGO PHELLIPE 

ALCARAZ VILALVA e RENATA GLADYS ALCARAZ MIRANDA SANTOS, 

em razão do falecimento da autora ELVA ALICE ALCARAZ, genitora dos 

requerentes (fls. 209/210).

Juntou documentos de fls. 211/215.

Decisão de suspensão do feito e determinação de citação do requerido à 

fl. 216.

O requerido Estado de Mato Grosso manifestou pela anuência do pleito à 

fl. 217, pugnando pelo resguardo do quinhão pertencente ao herdeiro 

ROMULO SILVA GARCIA JÚNIOR que esta em lugar incerto, conforme 

declarado pelos requerentes.

Desse modo, tendo restado comprovado nos autos o falecimento da 

autora (doc. fl. 211) e os peticionantes demonstrado a legitimidade como 

sucessores do de cujos, conforme se infere dos documentos acostados, 
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a procedência do pedido de habilitação é medida que se impõe, com fulcro 

no art. 691, do CPC.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Deferir o pedido de habilitação constante dos autos, e determinar a 

SUBSTITUIÇÃO do polo ativo da demanda ELVA ALICE ALCARAZ pelos 

sucessores RODRIGO PHELLIPE ALCARAZ VILALVA e RENATA GLADYS 

ALCARAZ MIRANDA SANTOS, com fulcro no art. 487, I, e 691, ambos do 

CPC;

b) Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 206/207;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 8624-52.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, JOELSON 

SANTANA RODRIGUES PEREIRA, A.T.I COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

INFORMÁTICA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - 

OAB:7.836, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do NCPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO os requeridos para que também apresentem suas alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100295 Nr: 5388-34.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO primeiro a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que fique ciente de que será expedido Alvará para levantamento do 

valor objeto da RPV, e, querendo apresente impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PARABA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-40.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DA CRUZ TARCIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN DE MORAIS LEAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012228-45.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANI MARTINS (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 
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(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA CRUZ (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)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011342-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH APARECIDA MARTINS TENORIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO OAB - MS0004363S-A (ADVOGADO)

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAR PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO EM 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011342-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH APARECIDA MARTINS TENORIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO OAB - MS0004363S-A (ADVOGADO)

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012073-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA JULIANA SARAIVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010800-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENELIM GARCIA DE OLIVEIRA SVERSUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MV BEM ESTAR COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 

(REQUERIDO)

INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO OLIVEIRA E SILVA OAB - SP0182739A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011667-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON SANTANA DE JESUS MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROGGIA SOLDERA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL COBRANCAS S/S LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 31/07/2018 Hora: 16:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007463-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS (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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14265535, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA LEITE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 Hora: 13:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIVANIA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 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: 1007441-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14266362, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANDERSON PINHO JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 Hora: 14:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 Hora: 15:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY DAS DORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 Hora: 15:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES DE PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 Hora: 15:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 Hora: 15:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006348-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14268571, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007490-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIEMERSON DA SILVA PAESANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

142469173, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010762-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007482-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA CLEMENTE MONTRENIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14269605, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BENITES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 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: 1007516-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLY LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14270567, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE PIRES ARDAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/08/2018 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: 1006261-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CONCEICAO CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14270926, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005575-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14271409, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR PAULO ALVES TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 01/08/2018 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: 1005351-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14272116, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 01/08/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA APARECIDA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14272722, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 01/08/2018 Hora: 14:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

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: 01/08/2018 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: 1000969-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALEXANDRE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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: 01/08/2018 Hora: 17:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002553-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR RAMOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012669-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LARA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 0184-8 CACERES-MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DA CRUZ BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 13:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 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: 1000985-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 14:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APARECIDO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 15:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-46.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 15:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006096-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SABORE LARA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14279326, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 02/08/2018 Hora: 15:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006942-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14279576, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

ROSINALDO DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DAMASCENO BARBOSA (REQUERIDO)

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERIDO)

VALDOMIRO DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

EDMUNDO FILHO VIEIRA (REQUERIDO)

LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VALEJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/08/2018 Hora: 16:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006939-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MIRANDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14280134, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA(O) 

REQUERIDA(O) NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 214436 Nr: 2659-88.2017.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CARLOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR DA SILVA LARA 

JÚNIOR - OAB:23137/O

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. NESTOR DA SILVA LARA 

JUNIOR, A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 16:00 HORAS NA 

SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 

DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE 

IDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, BEM COMO CIENTIFICO-O QUE O 

ACUSADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 66 DA LEI N.° 9.099/95, DEVERÁ 

COMPARECER AO ATO COM SUAS TESTEMUNHAS OU APRESENTAR 

REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO, NO MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS ANTES 

DE SUA REALIZAÇÃO (§1.° DO ART. 78 DA LEI N.° 9.099/95).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço
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 Cod. Proc.: 136934 Nr: 6179-66.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282, MÁRCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CONRADO AGOSTINI 

MACHADO - OAB:16637, JANDERSON FREITAS DA COSTA - 

OAB:21490/O, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB:5.311-B

 Vistos etc,

 Considerando o teor do requerimento de fl. 650, que noticia as férias da 

Promotora de Justiça e ante a impossibilidade do Substituto realizar o Júri, 

hei por bem redesignar a Sessão de Julgamento para o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 09h00min.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Jauru/MT, para intimação 

do denunciado da Sessão redesignada, consignando no mandado o 

endereço residencial (fl. 602) e comercial (fl. 523) do acusado.

Intime-se o Assistente de Acusação da Sessão de Julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes em caráter de 

imprescindibilidade (fl. 449 e 462), expedindo-se carta precatória caso 

necessário.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236283 Nr: 5440-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 98585 Nr: 3669-17.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILTO SCANDIUSSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISSA CAROLINE BARBOSA 

CORREA - OAB:7824, VAGNER BOSCATO DE ALMEIDA - OAB:6737/RO

 (...) É o relatório. Decido. Analisando detidamente o caderno 

investigatório, verifica-se que razão assiste ao “parquet”. Conforme 

apurado nos autos, verifica-se que o indiciado Ivanilto Scandiusse no dia 

dos fatos encontrava-se em viagem à Cuiabá/MT, em um caminhão Ford, 

placa AFC-7902, quando não conseguiu frear ou desviar a direção, saindo 

da pista, o que resultou no capotamento do veículo. Em razão do acidente, 

sua esposa, Divina Caetano Scandiusse, veio a falecer no local dos fatos. 

No presente caso, não há dúvida de que o acusado está sendo punido 

diretamente pelo próprio fato que praticou, em razão das gravosas 

consequências produzidas que o atingiram de forma tão intensa que a 

sanção penal se torna desnecessária. Sendo assim, imperiosa a aplicação 

do perdão judicial, conforme previsto no artigo 107, inciso IX, c/c art. 121, 

§5º, ambos do Código Penal. Corroborando a tal entendimento, Adalto Dias 

Tristão (2004), leciona que o instituto do perdão judicial: Tem cabimento 

nos casos em que o agente é atingido de forma grave pelo evento, 

tornando desnecessário qualquer apenamento. (...) Através do perdão 

judicial, o Estado, renunciando à pretensão executória, deixa de impor 

qualquer apenamento, declarando extinta a punibilidade. Malgrado, a 

legislação preveja como momento do reconhecimento do perdão judicial, 

na sentença definitiva, a doutrina entende plenamente possível o 

arquivamento da ação penal baseado no perdão judicial com fundamento 

no princípio da economia processual, uma vez que alcança o mesmo 

objetivo de forma mais rápida e prática, sem a confecção de atos 

processuais desnecessários e, portanto, dispendiosos, tanto para o 

cidadão como para a Justiça. Por estas razões, nos termos do artigo 121, 

§5º, do Código Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do denunciado 

IVANILTO SCANDIUSSE, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, 

inciso IX, do Código Penal e Súmula 18, do STJ.Saem os presentes 

intimados. Registre-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208605 Nr: 9087-23.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NAVES FERREIRA, EVANIA DE SOUZA, 

ADEVILSON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O 

MT

 Vistos etc,

O Ministério Público insiste na inquirição da testemunha Marcos Ferreira 

Naves, motivo pelo qual designo o dia 10 de agosto de 2018 às16h30, 

para a inquirição da testemunha e das demais arroladas pela defesa. Sai a 

testemunha de defesa Suellen Aparecida Ferreira Farias, pessoalmente 

intimada.

Homologo a desistência da testemunha Evanildo de Souza.

 Defiro a cota ministerial de fls.229/230, decreto a REVELIA dos acusados 

Alex Naves Ferreira, Evania de Souza e Adevilson Ferreira de Souza nos 

termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, por terem mudado de 

endereço sem comunicar o juízo, nos termos da certidão de fl. 222.

Nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado 

Adevilson Ferreira de Souza, por ser revel e sua advogada ter renunciado 

ao mandato.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236615 Nr: 5648-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZ LOPES BARBOSA, WANDERLINO 

LOPES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h 45min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236939 Nr: 5869-16.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GOMES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h20min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236980 Nr: 5888-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA, 

EUGENIO MENEZES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h 40min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 151182 Nr: 10010-88.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO TELMO ARAUJO FARIAS CORDOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 Ex. Penal n° 10010-88.2012.811.0006 – Cód. 151182

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Oficie-se a Diretoria do Foro solicitando cópias dos documentos 

apresentados no que tange ao registro tardio de óbito do recuperando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221740 Nr: 8315-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSENIR DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, MIRIAM COSTA CARDOSO - OAB:6361/MT

 Ex. Penal n° 8315-26.2017.811.0006 – Cód. 221740

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Jusenir da Silva Mota, 

qualificado nos autos, encontrava-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 303/304, fora postulado pelo recuperando através de Defesa 

técnica a remessa do PEP para comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT, eis que o mesmo iria residir na aludida comarca.

A representante do Ministério Público, manifestou-se às fls. 307, 

pugnando pela remessa do feito para comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo na Comarca de 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, entendo que a presente 

guia de execução penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado morando na Comarca de São José 

dos Quatro Marcos/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, procedendo-se 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 95875 Nr: 942-85.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Trata-se de execução penal onde o recuperando Emerson Cândido 

Gomes da Silva, qualificado nos autos, cumpre a pena privativa de 

liberdade de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de 

reclusão em regime aberto.Denoto dos autos que o recuperando faz jus a 

benesse do indulto natalino, concedido em 24/12/2015, através do Decreto 

nº 8.615/2015). Desta feita, deveria, segundo o art. 1º, inciso I, do Decreto 

nº 8.615/2015, cumprir com 1/3 da pena em relação à guia de fls. 09, ou 

seja, 02 anos, 01 mês e 06 dias e; ½ da pena relacionada na guia de fls. 

100, ou seja, 03 meses e 15 dias.Observo que o recuperando, em relação 

à guia de fls. 09, deu início ao cumprimento de sua pena em 13/06/2009, 

sendo que em 14/03/2012 tinha cumprido 1/3 de sua pena. Em relação à 

guia de fls. 100, o mesmo deu início ao cumprimento de suas penas em 

05/06/2014, tendo em 07/04/2015, cumprido com ½ de sua pena. Portanto, 

em ambos os casos, verifico o cumprimento do lapso temporal necessário 

ao cumprimento de suas penas, para fins de incidência do art. 1º, I, do 

Decreto nº 8.615/2015.Saliento ainda que da análise dos autos, o 

reeducando não teve sua pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) 

anos, bem como a mesma não fora substituída por restritiva de direitos ou 

multa e nem fora beneficiado com suspensão condicional da pena, 

situação que se amolda no inciso I, do art. 1º, do Decreto nº 8.615/2015, 

perfazendo os requisitos necessários à concessão do indulto.Assim, 

tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser 

extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, inciso II, do Código 

Penal.Dispositivo.Pelo exposto, declaro extinta a punibilidade do 

recuperando Emerson Cândido Gomes da Silva, nos termos do art. 107, II, 

do Código Penal c\c art. 1º, inciso I, do Decreto nº 

8.615/2015.Recolham-se os mandados de prisão expedidos em desfavor 

do reeducando. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas e comunicações de estilo.P.R.I.C.Cáceres/MT, 18 de julho de 

2018.José Eduardo MarianoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228944 Nr: 480-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Vistos.

Atualize-se o cálculo de pena de acordo com o acórdão de fls. 39/53.

Após, ao Ministério Público e em seguida, à Defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225035 Nr: 10705-66.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MOTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Defiro a cota ministerial retro.

Intime-se conforme o requerido.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228787 Nr: 343-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON SANTOS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Autos n° 343-68.2018.811.0006 – Cód. 228787.

Vistos.

Considerando que a manifestação de fls.178/179, não se trata de matéria 

defensiva, determino a desconstituição da advogada peticionante.

Determino que se intime o recuperando para constituir novo advogado no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo informar nos autos o nome do patrono. 

Caso não possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, 

nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Considerando que o recuperando encontra-se cumprindo pena em regime 

semiaberto, indefiro o requerimento do Parquet no que tange a oficiar o Lar 

das Servas de Maria solicitando.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231704 Nr: 2230-87.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Autos n° 2230-87.2018.811.0006 – Cód. 231704.

Vistos.

Certifique-se o Sr. Gestor se a recuperanda Walquiria Pereira da Costa, 

ainda se encontra custodiada no ergástulo local.

Certifique-se ainda se já aportou neste Juízo o PEP da recuperanda.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210373 Nr: 10292-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE BARROS MIRANDA, VALDAIR 

CAMPOS CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Denunciado(a): Valdair Campos 

Conceição Filiação: Eduardo Campos Conceição e Maria Erenice Campos 

Conceição, data de nascimento: 23/10/1983, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, separado(a) judicialmente, Endereço: Rua 09, Quadra 09 - 

Casa de Muro Branco - 9266.4873/9633.1569, Bairro: Residencial Grande 

Paraíso, Cidade: Caceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, 

não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que 

deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do 

inciso II do Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por 

este r. Juízo em 20/07/2016. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado 

Valdair Campos da Conceição, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Conste no edital as advertências legais. Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 18 

de julho de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214437 Nr: 2660-73.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s): João Francisco da Graça Filiação: 

Jacinta de Oliveira Graça e Lauzim Oliveira Graça, data de nascimento: 

29/07/1974, brasileiro(a), natural de Nortelandia-MT, solteiro(a), braçal, 

Endereço: Av. Talhamares, 666 Atrás do Mercado Capixaba, Bairro: Vila 

Mariana, Cidade: Cáceres-MT, que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foram encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, que 

segue transcrito a parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO: Ante todo o 

exposto, julgo procedente a acusação para: CONDENAR o réu João 

Francisco da Graça pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do 

Código Penal pátrio, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, fixadas unitariamente à 

razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

 Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) Jorge Alexandre M. Ferreira - Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 18 de julho de 2018. FRANCISCO EDSON 

FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225045 Nr: 10712-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Assim, INDEFIRO o pedido de retificação da data base, formulado pelo 

Ministério Público em desfavor do reeducando, bem como DEFIRO o pedido 

de alteração da fração para progressão, referente à guia de fls. 48/48, 

para 2/5.Retifique-se o cálculo de pena, após ao Ministério Público e em 

seguida à Defensoria Pública para manifestação.Oportunamente, 

conclusos para homologação do mesmo.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.José Eduardo MarianoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209632 Nr: 9783-59.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Processo nº 9783-59.2016.811.0006 - Cód. 209632

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 208, oficiando-se à Justiça 

Federal conforme determinado.

Oficie-se também à Cadeia Pública solicitando a realização de análise pela 

Comissão de Classificação prévia em favor do reeducando.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183814 Nr: 4538-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES SELES, ITAMAR DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Processo nº 4538-04.2015.811.0006 - Cód. 183814

Vistos.

Analisando os autos verifico que assiste razão a defesa em fls. 387-v, no 

que se refere a expedição de alvará das contas indicadas em fls. 99 e 

100, não tendo sido observado por este Juízo referidas contas de forma 

isolada. Devendo o sr. Gestor expedir os devido alvarás conforme 

solicitado pela defesa dos réus.

Ademais, em análise da petição de fls. 387-v, entendo desnecessária a 

análise dos argumentos ali elencados, eis que este Juízo já determinou a 

expedição do alvará em questão em fls. 318, bem como nesta 

oportunidade.

Expeçam-se os devidos alvarás, relacionados às contas judiciais 

narradas em fls. 99/100.

Após, encaminhem-se os autos, ao E. TJMT para o processamento do 

recurso.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Cáceres/MT, 17 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218906 Nr: 6286-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES MOREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINOR SENA RODRIGUES - 

OAB:11453ª/MT

 Ex. Penal n° 6286-03.2017.811.0006 – Cód. 218906

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Oficie-se conforme pleiteado.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224106 Nr: 10022-29.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Ex. Penal n° 10022-29.2017.811.0006 – Cód. 224106

Visto.

Considerando o pleito defensivo acostada às fls. 33/34, em que consiste 

em modificação das condições de regime impostas ao recuperando, 

entendo que de fato deve a atividade laboral do mesmo ser comprovada.

Posto isso, acolho a pretensão do Parquet para que seja comprovada nos 

autos, através de documentos a atividade laboral exercida pelo 

recuperando.

Cumpra-se e intime-se.

Expeça-se ao necessário.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 131784 Nr: 459-21.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FELISMER SALVO PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Processo nº 459-21.2011.811.0006 - Cód. 131784

Vistos.

Analisando o pleito defensivo de fls. 604, verifico que o cálculo de pena 

de fls. 590 encontra-se correto, sem nenhum erro seja de cunho material 

ou formal.

Embora haja divergência entre este o cálculo de fls. 420, não foi indicado 

pela defesa qual o erro constante do mesmo, que deseja correção, o que 

demonstra a este Juízo que o mesmo esta em ordem, sendo o resultado 

constante do cálculo de fls. 604, o mesmo obtido quando feito de forma 

manual.

Assim, indefiro o pleito de fls. 604, uma vez que nenhum erro foi indicado 

pela defesa, e o cálculo em questão encontra-se em ordem.

Desta feita, homologo o cálculo de pena de fls. 604.

Encaminhe-se atestado de pena a cumprir em favor do reeducando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 152267 Nr: 11230-24.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Ex. Penal n° 11230-24.2012.811.0006 – Cód. 152267

Vistos.

Em atenção ao pleito da defesa (fls.329), oficie-se ao Juízo da comarca de 

Americana/SP, solicitando anuência para que o recuperando para cumprir 

sua reprimenda em regime semiaberto na aludida comarca e a 

consequente remessa do PEP.

Anexo ao aludido ofício, encaminhem-se cópia do cálculo de liquidação de 

pena e da guia de execução penal do mesmo para análise do Juízo da 

comarca acima referida.

Cumpra-se.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 14136 Nr: 192-98.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDUARDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Autos n° 192-98.2001.811.0006 – Cód. 14136

Vistos.

Ante a manifestação da defesa às fls. 160/163, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 14136 Nr: 192-98.2001.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDUARDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Ex. Penal n° 11646-16.2017.811.0006 – Cód. 226311

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Antônio de Souza 

Pereira, qualificado nos autos, encontrava-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 93, fora certificado que o recuperando compareceu junto ao 

cartório da 3ª Vara Criminal para informar que encontra-se residindo na 

comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem como pleiteando a remessa do PEP 

para aludida comarca para regular cumprimento da reprimenda.

A representante do Ministério Público, manifestou-se às fls. 95, pugnando 

pela remessa do feito para comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo na Comarca de 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, entendo que a presente guia de 

execução penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado morando na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Pontes e Lacerda/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 142387 Nr: 169-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI OLIVEIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 , DEFIRO a possibilidade do reeducando Marcos Valerio de Barros em 

exercer seu labor junto ao País vizinho da Bolívia, bem como residir no 

endereço declinado às fls. 557, em Assencion de La Fronteira/Bolívia, nos 

termos do art. 122, inciso III, da Lei 7.210/84, devendo o mesmo, para o 

cumprimento de seu atual regime de pena, cumprir com as seguintes 

condições:1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se às suas residências 

a partir das 19 horas de um dia até as 06:00 do outro, nos dias de semana 

ou de trabalho; 2) Recolher-se em sua residência nos finais de semana e 

feriados em que não estiver trabalhando; 3) Comparecimento trimestral em 

juízo, comunicando ocupação lícita; 4) Não mudar seu atual endereço, sem 

prévia autorização deste Juízo; 5) Não frequentar bares, boates e locais 

de pouca recomendação; 6) Não ingerir bebida alcoólica; 7) Não trazer 

consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade de 

outrem;Expeça-se alvará autorizativo para que o reeducando possa viajar 

até o país vizinho, Bolívia, o qual possuirá validade até a data de 

04/09/2018, data final para seu primeiro retorno a esta Comarca e 

assinatura do livro de frequência.Retornando o reeducando, nos períodos 

de 3 em 3 meses, desde já autorizo o sr. gestor a proceder a emissão dos 

alvarás autorizativos em seu favor, os quais deverão constar prazos de 

90 (noventa) dias, contado a partindo comparecimento do reeducando em 

Juízo.No mais, mantem-se inalterados todas as condições do regime de 

pena do reeducando.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se e intime-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 160049 Nr: 7827-13.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON VARGAS MANVAILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 Ex. Penal n° 7827-13.2013.811.0006 – Cód. 160049

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Everson Vargas 

Manvailer, qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime 

livramento condicional.

Aportou aos autos, pedido do recuperando através de defesa técnica 

para transferência do PEP para comarca de Campo Grande/MS, eis que o 

mesmo irá residir e trabalhar na respectiva comarca (fls. 185/187).

 A i. representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 191, 

pugnando pelo acolhimento do pleito defensivo e a consequente remessa 

do feito para comarca de Campo Grande/MS.

Às fls. 192, foi determinado que fosse oficiado ao Juízo da comarca de 

Campo Grande/MS, solicitando anuência do aludido Juízo para remessa do 

PEP, tendo aportado aos autos decisão de concessão do Juízo da 

comarca acima referida para transferência do PEP e a fiscalização da 

reprimenda imposta ao recuperando (fls. 196/198).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo e trabalhando da 

comarca de Campo Grande/MS, entendo que a presente guia de execução 

penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado residindo na Comarca de Campo 

Grande/MS, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Campo Grande/MS, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227839 Nr: 12730-52.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO GOMES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 12730-52.2017.811.0006 – Cód. 227839.

Vistos.

Ante a informação contida às fls.21, insta consignar que este Juízo não se 

opõe a transferência do recuperando desde que mediante permuta.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de Comodoro/MT informando, bem como 

solicitando anuência para permuta do recuperando Pedro Paulo Gomes 

Sales com recuperando preso na aludida comarca.

Por fim, ante o decurso de tempo, certifique-se o Sr. Gestor se o 

recuperando encontra-se ainda custodiado no ergástulo local.

Em sendo positivo, as providências necessárias.

Em sendo negativo, ciência as partes, após arquive-se com baixa e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226311 Nr: 11646-16.2017.811.0006
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Ex. Penal n° 11646-16.2017.811.0006 – Cód. 226311

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Antônio de Souza 

Pereira, qualificado nos autos, encontrava-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 93, fora certificado que o recuperando compareceu junto ao 

cartório da 3ª Vara Criminal para informar que encontra-se residindo na 

comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem como pleiteando a remessa do PEP 

para aludida comarca para regular cumprimento da reprimenda.

A representante do Ministério Público, manifestou-se às fls. 95, pugnando 

pela remessa do feito para comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo na Comarca de 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, entendo que a presente guia de 

execução penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado morando na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Pontes e Lacerda/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235013 Nr: 4549-28.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 .Isso posto, determino a intimação do reeducando (a) para que, nos 

termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes 

condições de seu regime SEMIABERTO:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de Colônia Penal, a 

partir das 19 horas de um dia até as 06:00 do outro, nos dias de semana 

ou de trabalho; 2) Recolher-se em sua residência nos finais de semana e 

feriados em que não estiver trabalhando; 3) Comparecer mensalmente em 

Juízo e comunicar a sua ocupação; 4) Não mudar do território da Comarca 

do Juízo da execução, sem prévia autorização deste Juízo; 5) Não 

freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 6) Não ingerir 

bebida alcoólica; 7) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade de outrem.Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o 

recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem cumpridas em 

razão do regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e 

indicando que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas 

nesta data poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. 

Na mesma oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do 

mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente será 

juntada aos autos pelo sr. gestor. Encaminham-se os autos para 

contadoria judicial para a elaboração do cálculo dos dias 

multa.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência 

à Defensoria Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando 

cópia da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação 

do recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja 

encontrado fora de sua residência após as 19 horas e antes das 

06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à 

Cadeia Pública. Intime-se e Cumpra-se.Cáceres/MT, 18 de julho de 

2018.José Eduardo MarianoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 81859 Nr: 8375-14.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA TATIANE DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Autos nº 8375-14.2008.811.0006 - Cód. 81859 Vistos. A Lei de Execução 

Penal em seu artigo 118, I, prevê a regressão da forma de execução da 

pena privativa de liberdade, com a transferência para qualquer dos 

regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como 

crime doloso ou falta grave. Aparentemente a recuperanda descumpriu 

com as condições de seu atual regime de pena, sendo necessário, nos 

termos do art. 118, §2º, da Lei 7.210/84, sua prévia oitiva, para análise 

quanto à necessidade ou não de regressão de seu regime. A lei de 

execução penal prevê a possibilidade de a condenada justificar o fato que 

provocaria a regressão, neste caso, justificar o descumprimento das 

condições impostas para o cumprimento da pena, para que, então seja 

analisado pelo Juízo quando a necessidade de regressão do regime do 

mesmo, ou se acata justificação feita pelo recuperando. Contudo, a Lei 

7.210/84 não prevê forma específica para que a recuperanda seja ouvida, 

ou seja, não há imperiosa necessidade de designar-se audiência de 

justificação para a oitiva do recuperando quanto a falta grave 

supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja oportunizado o 

contraditório e a ampla defesa. No sentido: Assim sendo, intime-se a 

defesa da recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

as derradeiras justificativas da reeducanda, ou, caso seja de extremo 

interesse justifique a necessidade de realização de audiência para prévia 

oitiva do recuperando. Cumpra-se. Diligências necessárias. Cáceres/MT, 

12 de julho de 2018. José Eduardo Mariano Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199905 Nr: 3359-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8104

 Ex. Penal n° 3359-98.2016.811.0006 – Cód. 199905

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Antônio de Araújo, 

qualificado nos autos, encontrava-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 115, consta informação de endereço residencial do recuperando 

na comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando reside na Comarca de Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado morando na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Pontes e Lacerda/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211671 Nr: 661-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 Ex. Penal n° 661-85.2017.811.0006 – Cód. 211671

Vistos.

A Lei de Execução Penal em seu artigo 118, I, prevê a regressão da forma 

de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato 

definido como crime doloso ou falta grave.

Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu atual 

regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 

7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de 

regressão de seu regime.

A lei de execução penal prevê a possibilidade do condenado justificar o 

fato que provocaria a regressão, neste caso, justificar o descumprimento 

das condições impostas para o cumprimento da pena, para que, então 

seja analisado pelo Juízo quando a necessidade de regressão do regime 

do mesmo, ou se acata justificação feita pelo recuperando.

Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma específica para que o 

recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa necessidade de 

designar-se audiência de justificação para a oitiva do recuperando quanto 

a falta grave supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa. No sentido:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. 

FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO PARA O REGIME 

FECHADO. OITIVA PESSOAL DO CONDENADO. PRESCINDIBILIDADE. 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na 

regressão de regime, pelo cumprimento de falta grave, a apresentação da 

justificativa por escrito dispensa a prévia oitiva pessoal do condenado, 

mediante audiência de justificação, principalmente quando não demonstra 

que, na presença do juiz, possa acrescentar algum outro dado ou 

explicação. 2. O cometimento de falta grave, como é o caso de fuga de 

estabelecimento prisional, justifica a regressão de regime, ainda que mais 

gravoso do que o imposto na sentença (TJ-PR – autos 8147137 – Rel. 

Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª Câmara 

Criminal).

A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.

Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211567 Nr: 586-46.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO MARIANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Ex. Penal n° 586-46.2017.811.0006 – Cód. 211567

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Agnaldo Mariano Lopes, 

qualificado nos autos, encontrava-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 95, fora postulado pelo recuperando através de Defesa técnica a 

remessa do PEP para comarca de Pontes e Lacerda /MT, eis que o 

encontra-se residindo na aludida comarca.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo na Comarca de 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, entendo que a presente guia de 

execução penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado morando na Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Pontes e Lacerda/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 14136 Nr: 192-98.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDUARDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Autos n° 192-98.2001.811.0006 – Cód. 14136

Vistos.

Ante a manifestação da defesa às fls. 160/163, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 1505-43.2014.811.0005 código 

93385 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Banco Bradesco Financiamantos S/A PARTE 

REQUERIDA: Ermison Ferreira Magalhães INTIMANDO(A, S): Exequente: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMANTOS S/A, CNPJ: 07207996000150, 

brasileiro(a), instituição financeira, Endereço: atualmente em lugar incerto 

e não sabido FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 

1º e § 2º, do NCPC).Eu, Marilza aparecida Raimundo Kroling- Técncia 

Judiciária, digitei. Diamantino - MT, 29 de junho de 2018. Debora Cristina 

Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 1310-34.2009.811.0005 código 

40452 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: Banco Finasa 

S/A PARTE REQUERIDA: Tiago de Campos Santos INTIMANDO(A, S): 

Exequente: Banco Finasa s/a, CNPJ: 57561615000104, brasileiro(a), 

Endereço: lugar incerto e não sabido FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) acima qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). Eu, Marilza 

Aparecida Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei. Diamantino - MT, 
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29 de junho de 2018. Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BISPO CAETANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para que fique ciente da certidão com 

número de ID 14264194, requerendo o que entender de direito, bem como 

para que fique ciente da certidão do Oficial de Justiça ID 13593358, 

providenciando, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$115,00. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em Serviços > Guias > Diligência > Guia de 

Complementação de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. A. F. (RÉU)

ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº56/2007, impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para 

manifesta-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a carta precatória 

devolvida (ID 14211593) com certidão negativa. Dados do processo: 

Processo: 1001719-12.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[AQUISIÇÃO, COMPRA E 

VENDA]; Parte Autora: FAGNER DA CRUZ FARIAS Parte Ré: ROBSON 

GEORGINO BONFIM FERREIRA, FILIPE MAIA ARAUJO FERREIRA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-71.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA CRISTIANA DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO)

 

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

Intimação 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)

 

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 

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

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº56/2007, impulsiono os autos para INTIMAR os executados, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca do pedido de desistência 

da parte exequente.  Dados do processo:  Processo : 

1000441-73.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 112.437,27; Tipo: Cível; 
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Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: J.T. DE FRANCA & CIA LTDA - ME, JOSE TIAGO DE FRANCA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000536-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BEATRIZ PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALMEIDA CALVO OAB - MT21572/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000536-69.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MARIA JOSE BEATRIZ PIMENTA RÉU: DONIZETE DE SOUZA Vistos etc. 

Defiro o pedido de fls. 68. Proceda-se com a citação da parte executada 

no endereço mencionado à fl.68, e redesigno audiência para a data de 

15/08/2018, às 16:00 horas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000469-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO MARQUES OAB - PR65066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (REQUERIDO)

SILAS APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000469-07.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE REQUERIDO: JOSE 

SILVERIO SANTA MARIA, SILAS APARECIDO DOS SANTOS Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A despeito dos 

substanciosos argumentos expendidos pela parte requerente, este juízo 

se reserva para apreciar o pedido de tutela de urgência após a resposta 

da parte demandada. Neste sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio 

Cláudio da Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: 

“Verificando o juiz que, apesar de escorado no ‘fundado receio de dano’ 

ou no ‘justificado receio de ineficácia do provimento final’, o direito 

deduzido pelo autor não corre risco de perecimento imediato apenas pela 

ocorrência da citação do réu, nada impede que o órgão de jurisdição 

afirme tal circunstância, ao despachar a inicial, e declare que vai apreciar 

o requerimento de tutela antecipada após a contestação.” A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE 

APÓS FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA - POSSIBILIDADE. Pode o juiz deixar para analisar o pedido de 

antecipação de TUTELA após oportunizar à parte ré o contraditório e a 

ampla defesa desde que não se mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - 

AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite 

Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 04/12/2007). Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 10 de outubro de 2018, às 13:00 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência 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, voltem-me conclusos para a análise do pedido de 

tutela. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 19 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1091 Nr: 382-69.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

CUIABÁ/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11761 Nr: 1732-24.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelto Dresch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Intimo o patrono do autor para manifestar acerca do Oficio nº 1175/2018- 

DDJ(Departamento Depósito Judiciais)de fls.404/405, no prazo de 

05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 1180-49.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda, Nelsivaldo de Sá Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do 1º e 2 º LEILÃO, com Certidão negativa de fls. 

279/280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 995-74.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mair Haupt Mendes, Fábio André Fogaça

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): FABIO FOGAÇA e OUTRO

Localidade: SESMARIA "QUITANDA" MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência:AVALIAÇÃO 2 IMÓVEIS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 76 de 519



 Cod. Proc.: 124191 Nr: 487-45.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Zambenedetti Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:9538

 Intimo 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, conforme decisão de fls.25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30300 Nr: 1345-96.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Cordeiro Marcondes 

Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, 

Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90331 Nr: 2644-64.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelton Aparecido Gomes de Almeida Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108858 Nr: 1994-12.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM Exportadora e Importadora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da devolução da carta precatória 

com certidão negativa de citação e penhora, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27426 Nr: 1453-62.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 INTIMO as partes, por intermédio de seus advogados, para que, fiquem 

cientes das datas do leilão, quais sejam: 1º Leilão dia 05/09/2018 à partir 

das 14h00minh e o 2º leilão dia 12/09/2018, a partir das 14h00minh, no 

átrio do fórum da Comarca de Diamantino, sito à Avenida Irmãos Miguel 

Abib, s/nº, Jardim Eldorado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 664 Nr: 86-18.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Resino

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão de fls. 156, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119739 Nr: 3154-38.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac dos Santos, Wilton Ribeiro Rangel

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão de fls. 39, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39921 Nr: 746-55.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão de fls.133, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85759 Nr: 1250-56.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Siqueira May, Patricia Siqueira May, 

Andreia Siqueira May

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Rondon da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão de fls. 175, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39943 Nr: 687-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o patrono do autor para dar prosseguimento no feito, querendo o 
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que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, conforme despacho de fls.67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39309 Nr: 173-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda, Marco Aurelio 

Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Bonatelli Mori, Julio César Machione 

Mori, Oswaldo Mori, Maria Inês Bonatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

de Carvalho - OAB:14.663/O

 Certifico que a advogada Dra. Ana Maria de Oliveira Barros Carvalho, 

inscrita na OAB_MT sob nº 14663/0, fez carga dos autos código 39309 nº 

173-17.2009.811.0005 no dia 24/04/2018, conforme andamento no sistema 

APOLO, não tendo devolvido os autos a secretaria até a presente data. 

Assim, nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

Ana Maria de Oliveira Barros Carvalho, para devolver os autos 39309 nº 

173-17.2009.811.0005, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82727 Nr: 1512-40.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Julio Cesar Bonatelli 

Mori, Oswaldo Mori, Rosina Machione Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto Terra - 

OAB:17.556/PR, João Leonelho Gabardo Filho - OAB:16.948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 Certifico que a advogada Dra. Ana Maria de Oliveira Barros Carvalho, 

inscrita na OAB_MT sob nº 14663/0, fez carga dos autos código 82727 nº 

1512-40.2011.811.0005 no dia 09/05/2018, conforme andamento no 

sistema APOLO, não tendo devolvido os autos a secretaria até a presente 

data. Assim, nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a 

advogada Dra. Ana Maria de Oliveira Barros Carvalho, para devolver os 

autos 82727 nº 1512-40.2011.811.0005), no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15553 Nr: 1755-96.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Deuner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Sérgio Marim - 

OAB:OAB/MT 6.295

 Intimo o patrono do credor para que requeira o que de direito, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121885 Nr: 4037-82.2017.811.0005

 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: Zeferino Correa Liber, Cinira Maria Liber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Engler de Souza, Marli de Souza, Nortec - 

Consultoria Engenharia e Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Felipe Monteiro Coelho - 

OAB:MT/14.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Iza Karol Gomes Luzardo Pizza - 

OAB:11.315-A, José Petan Toledo Pizza - OAB:2553

 Intimo os autores para impugnarem as Contestações e documentos de 

fls.48/88 e fls. 89/97, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41653 Nr: 2453-58.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, 

os autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97315 Nr: 259-75.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim, Mizael de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Crédito Financiamento e 

Investimento RCI Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT, Jayme 

Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270628/SP, Marcia Regina Olhier da 

Silveira - OAB:175044/SP

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38499 Nr: 3334-69.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wadson Ribeiro Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Marcelino Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:MT 18.387

 Ante o exposto, INDEFEIRO o pedido de fl. 174/177.Via de consequência, 

mantenho o arresto de fls. 158/162.DEFIRO o pedido de fls. 190/192, 

concernente a penhora via Bacenjud e Via Renajud, bem como expeça-se 

Ofícios conforme requerido no item c (fl. 191verso).Em caso positiva as 

medidas, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 26711 Nr: 952-11.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefani - OAB:MT 

3.553-B

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

OAB:7.133/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença.Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até 

o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.Proceda-se com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, 

intime-se a parte devedora para que, querendo, ofereça impugnação no 

prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, 

os autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34665 Nr: 2812-76.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Jesus Presotto, Caio Presotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Presotto - OAB:104498/MG, 

Carlos de Jesus Presotto - OAB:35401/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 63-62.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Com. Deriv. de Petroleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Destituo a penhora do bem matriculado sob nº 17.390- RGI da Comarca de 

Diamantino/MT, conforme requerido em petitório de fl. 268/269.

Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015, bem como a penhora de 

bens junto ao Sistema Renajud, se infrutífero a penhora 'on line'.

Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema Bacen Jud 

e pelo Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o executado ser intimado para que 

manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.

Restando infrutíferas as medidas proceda-se com a penhora no rosto dos 

autos conforme requerido em petitório de fl. 268/269, item 5.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88931 Nr: 1267-58.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Gomes Modesto, Gerson Fanaia Pereira, 

Pérsio Oliveira Landim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12310 Nr: 240-60.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84901 Nr: 127-23.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 
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recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106789 Nr: 1100-36.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Alves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3010 Nr: 109-95.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Diamantino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Campos Mello, Ivete Terezinha Salton 

Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183, Franciellen de Oliveira Trettel - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:571/RO

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da certidão de 

fls. 291, e se manfieste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100152 Nr: 1526-82.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da certidão de fls. 85, 

bem como para no prazo de 05 dias, retirar na Secretaria da 1ª Vara os 

documentos desentranhados de fls. 17/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1529 Nr: 57-36.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida, Vanilso de Rossi - MD Síndico da massa Falida da OLVEPAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Macedo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Intimação do Patrono do Credor, para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca da Carta Precatória devolvida de fls. 348/380).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3010 Nr: 109-95.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Diamantino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Campos Mello, Ivete Terezinha Salton 

Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183, Franciellen de Oliveira Trettel - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:571/RO

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da certidão de 

fls. 291, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37502 Nr: 2342-11.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Intimação do Patrono do Executado para que fique ciente da decisão de 

fls. 233, abaixo transcrita:Vistos etc.Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC). A seguir, 

com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103769 Nr: 3336-92.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar da Silva Simonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para que fique ciente que às fls. 55, foi 

designado leilão, sendo o 1º LEILÃO para o DIA 05/09/2018 ÀS 

14:00HORAS, e o 2º LEILÃO para o DIA 12/09/2018, ÀS 14:00 HORAS, no 

àtrio do Fórum da Comarca de Diamantino - MT, no endereço:Av. Irmão 

Miguel Abib, s/nº, Bairro: Jardim Eldorado, Fone: (65) 3336-1611, 

Diamantino- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103769 Nr: 3336-92.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar da Silva Simonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):LEOMAR DA SILVA SIMONINI

Localidade: SITIO DO SONHO, LT 108, GLEBA CAETE, ESTRADA RURAL, 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127577 Nr: 1879-20.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Demari Webber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed-Uison Alves da Silva, Edinamar Alves 

Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620

 Nos termos da decisão de fls. 308/309, cito as Partes Embargadas – 

Ação de Embargos de Terceiro (nos termos dos artigos 674 e seguintes 

do CPC), bem como a intimo acerca da referida decisão que designou 

audiência de conciliação e mediação para o dia 15 de agosto de 2018, às 

15:30 horas (a seguir parcialmente transcrita): Vistos etc.Recebo a inicial 

e seus respectivos documentos.A despeito dos substanciosos 

argumentos expendidos pela parte requerente, este juízo se reserva para 

apreciar o pedido de tutela de urgência após a resposta da parte 

demandada.Neste sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio da 

Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’(...)Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 15 de agosto de 2018, às 

15:30 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 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, voltem-me conclusos para a análise do pedido 

de tutela.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.”. OBS: Art. 344 - Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126999 Nr: 1667-96.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Teodomiro Alves de Brito, Teodomiro Alves 

de Brito Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentina Ponce Devulsky Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Nos termos da decisão de fls. 67/70, cito a parte Embargada – Ação de 

Embargos de Terceiro (nos termos dos artigos 674 e seguintes do CPC), 

bem como a intimo acerca da referida decisão que deferiu pedido liminar e 

designou audiência de conciliação (a seguir parcialmente transcrita): 

“(...)Vistos etc.(..)Trata-se de Embargos de Terceiros ajuizado por 

ESPÓLIO DE TEODOMIRO ALVES DE BRITO, representado por 

TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO em desfavor de VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE(...).Relata o autor que é senhor e possuidor de 

parte do imóvel penhorado e avaliação nos autos do processo tombado 

sob nº 2336-67.2009.811.0005 – Código 41640.Pugna em sede de tutela 

de urgência a suspensão do feito executivo e a exclusão da avaliação 

realizada no imóvel de sua propriedade.Instruiu a inicial com documentos 

(fls. 04/27 e 31/65).DECIDO.Pois bem, em sede de antecipação de tutela a 

parte requerente almeja a suspensão do processo tombado sob nº 

2336-67.2009.811.0005 – Código 41640, bem como a exclusão da 

avalição em relação ao imóvel, com a superfície de 800,00 has, de sua 

propriedade.(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos 

autos do processo tombado sob nº 2336-67.2009.811.0005 – Código 

41640, em relação a área de 800 hectares, consignada na Escritura 

Pública de Compra e Venda de fls. 14/14verso.Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 26 de setembro de 2018, às 12:30 

horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.(...) Aportando a resposta, à impugnação em 

10 (dez) 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.

(...).Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.OBS: Art. 344 - Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DA PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - O Excelentíssimo 

Senhor Raul Lara Leite - Juiz de Direito da 2ª Vara e Presidente do Egrégio 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca de Diamantino – Estado de Mato 

Grosso, no uso de atribuições legais, havendo feitos já preparados e em 

cumprimento ao Art. 425, parágrafo único do Código Penal, RESOLVE: 

Incluir os seguintes processos crime na Pauta Extraordinária, (Artigo 42 do 

COJE/MT) PAUTA DE JULGAMENTO EXTRAORDINÁRIA - DIA: 02/08/2018 

HORA: 09:00 horas PROCESSO Nº: 1397-05.2000.811.0005 – código 

11583 - AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso RÉU: 

ADEMILSON NEVES DE OLIVEIRA RÉU: JOSEMAR MORENO DO 

NASCIMENTO ARTIGO: Artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a 

defesa da vítima), c/c art. 29, todos do Código Penal e artigo 10, caput, da 

Lei 9.437/97. DEFENSOR: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

VÍTIMA: Jucimar Ferreira Fernandes OFICIAL DE JUSTIÇA: JOSÉ FERREIRA 

DE ALMEIDA E JERONIMO CASTRÃO - DIA: 07/08/2018 - HORA: 09:00 

horas - PROCESSO Nº: 208-50.2004.811.0005– código 21343 - AUTOR: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - RÉU: RODSON DOS REIS - 

ARTIGO: Artigo 121, "caput", do Código Penal - DEFENSOR: Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - VÍTIMA: Adevilson Evangelista da 

Cruz - OFICIAL DE JUSTIÇA: JOSÉ DA SILVA E ARMANDO EGIDIO DE 

MORAES - DIA: 14/08/2018 - HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 

2384-50.2014.811.0005 – código 94985 - AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso - RÉU: CÁRCIO CANDIDO DE OLIVEIRA - ARTIGO: 

Artigo 121, § 2º, II (motivo fútil), e IV (recurso que dificultou a defesa da 

vítima), c/c artigo 14, II, todos do Código Penal. DEFENSOR: Defensoria 

Pública Estado de Mato Grosso - VÍTIMA: V.H.R. dos S. OFICIAL DE 

JUSTIÇA: JULYELSON VITORASSI E TARCIZIO RODRIGUES DA CRUZ - 

DIA: 21/08/2018 - HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 

739-58.2012.811.0005– código 85383 - AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso - RÉU: JOELSON GOMES DA SILVA - ARTIGO: 

Artigo 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal. DEFENSOR: 

Angélica Rodrigues Maciel - VÍTIMA: Maria Aparecida Soares - OFICIAL DE 

JUSTIÇA: ANTONIO MARTINS DE SOUZA NETO E EDMIR SOARES DA 

CRUZ - DIA: 30/08/2018 - HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 

25-30.2014.811.0005 – código 91335 - AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso - RÉU: ANTÔNIO JOSÉ DE CASTRO SILVA - 

ARTIGO: Artigo 121, §, 2º, incisos II e IV, c/c art.14, inciso II, ambos do 

Código Penal. DEFENSOR: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

VÍTIMA: Luciano Gomes da Silva Souza - OFICIAL DE JUSTIÇA: DIA: 

11/09/2018 - HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 2571-92.2013.811.0005 

– código 90257 - AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - 

RÉU: JEAN CASTRO DE LARA - ARTIGO: Artigo 121, caput, c/c art. 14, II, e 

art. 329, caput, todos do Código Penal. DEFENSOR: Defensoria Pública 

Estado de Mato Grosso - VÍTIMA: Joedes Daniel da Cunha - VÍTIMA: Joedir 

Ferreira de Arruda - OFICIAL DE JUSTIÇA: JOVAIR LOIDE DE SOUZA E 

ANTONIO DOS SANTOS VASCONCELLOS - DIA: 20/09/2018 - HORA: 

09:00 horas - PROCESSO Nº: 3616-10.2008.811.0005 – código 38759 - 

AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - RÉU: NILTON 

CÉSAR PORTO DE ALMEIDA - ARTIGO: Artigo 121, §, 2º, incisos II e IV, c/c 

art.14, inciso II, ambos do Código Penal. DEFENSOR: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - VÍTIMA: Jaciro de Almeida - OFICIAL DE JUSTIÇA: 

ROBERTO WANDERLEY VIEIRA E JERONIMO CASTRÃO - DIA: 25/09/2018 

- HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 1054-96.2006.811.0005 – código 

29933 - AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - RÉU: 

NELMO RODRIGO DE ASSIS - ARTIGO: Artigo 121, caput, do Código Penal. 

DEFENSOR: Elizio Lemes de Figueiredo - VÍTIMA: Rafael De Oliveira - 
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OFICIAL DE JUSTIÇA: JOSE FERREIRA DE ALMEIDA E ARMANDO EGIDIO 

DE MORAES - DIA: 04/10/2018 - HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 

2351-80.2002.811.0005 – código 19884 - AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso - RÉU: CEZAR TAVARES DA SILVA - ARTIGO: 

Artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14 inciso II, ambos do Código 

Penal. DEFENSOR: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - VÍTIMA: 

Francisco Carlos de Souza Deluga - OFICIAL DE JUSTIÇA: JOSÉ DA SILVA 

E JULYELSON VITORASSI - DIA: 11/10/2018 - HORA: 09:00 horas - 

PROCESSO Nº: 946-81.2017.811.0005 – código 115246 - AUTOR: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - RÉU: JADSON PEDRO DA 

SILVA - ARTIGO: Artigo 121, § 2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II e artigo 

329, § 1º, todos do Código Penal. DEFENSOR: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - VÍTIMA: Guarnição da PM - OFICIAL DE JUSTIÇA: 

TARCIZIO RODRIGUES DA CRUZ E ANTONIO MARTINS DE SOUZA NETO - 

DIA: 18/10/2018 - HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 

1720-82.2015.811.0005 – código 100558 - AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso - RÉU: WILSON JOSÉ DA SILVA - ARTIGO: Artigo 

121, §, 2º, incisos II e IV, c/c art.14, inciso II, e artigo 129, caput, todos do 

Código Penal. DEFENSOR: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

VÍTIMA: Uziel dos Santos Noberto - VÍTIMA: Marcia da Silva Rocha - 

OFICIAL DE JUSTIÇA: EDMIR RODRIGUES DA CRUZ E JOVAIR LOIDE DE 

SOUZA - DIA: 25/10/2018 - HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 

2446-42.2004.811.0005– código 224746 - AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso - RÉU: ELIAS SOUZA ALMEIDA - ARTIGO: Artigo 

121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

DEFENSOR: Nilza Gomes Machry, Marinalva Ramos Rodrigues, Nilza 

Gomes Machry - VÍTIMA: Marcos Ramos Ruela - OFICIAL DE JUSTIÇA: 

ANTONIO DOS SANTOS VASCONCELLOS E ROBERTO WANDERLEY 

VIEIRA - DIA: 22/11/2018 - HORA: 09:00 horas - PROCESSO Nº: 

2240-13.2013.811.0005– código 89898 - AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso - RÉU: ROBSON SOARES LARA - ARTIGO: Artigo 

121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

DEFENSOR: Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - VÍTIMA: Luiz 

Felipe Nonato da Silva - OFICIAL DE JUSTIÇA: JERONIMO CASTRÃO E 

JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - DIA: 29/11/2018 - HORA: 09:00 horas - 

PROCESSO Nº: 2377-58.2014.811.0005– código 94970 - AUTOR: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - RÉU: JOÃO WESLEY LEAL - 

ARTIGO: Artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

DEFENSOR: Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - VÍTIMA: Darlon 

Costa Santos - OFICIAL DE JUSTIÇA: JULYELSON VITORASSI E 

ARMANDO EGIDIO DE MORAES - DIA: 11/12/2018 - HORA: 09h00 horas - 

PROCESSO Nº: 2775-97.2017.811.0005– código 118808 - AUTOR: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - RÉU: REGIVALDO MÁRCIO 

DE SOUZA - ARTIGO: Artigo 121, § 2º, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Carlos Richelli Guimarães 

e Joedes Daniel da Cunha), artigo 330 do Código Penal, artigo 147 do 

Código Penal, por duas vezes (vítimas Carlos Richelli Guimarães e Joedes 

Daniel da Cunha), artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 

10.826/2003 (fls. 154/157). DEFENSORES: Glaucio Araújo de Souza - 

VÍTIMAS: Carlos Richelli Guimarães e Joedes Daniel da Cunha - OFICIAIS 

DE JUSTIÇA: TARCIZIO RODRIGUES DA CRUZ E EDMIR SOARES DA 

CRUZ. Dado e passado nesta Comarca de Diamantino/MT, aos 1905 de 

Julho de 2018. Eu,(Elieth Ferreira da Silva), Gestora Judiciária, digitei e 

subscrevi. raul lara leite - Juiz de Direito da 2ª Vara e Presidente do 

Tribunal do Júri.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 109535 Nr: 2349-22.2016.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYXS, VHRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos, etc.

I – Redesigno audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 13h30min.

II – Saem os presentes intimados. Dê ciência ao MPE e a DPE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108218 Nr: 1696-20.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdP-NFC-M, NFSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 194, 81, II e 258-C, ambos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), JULGO 

PROCEDENTE a representação por infração administrativa promovida pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de Hora do Point NFS Filho – 

Conveniência - ME, para o fim de condená-lo ao pagamento de MULTA no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente desta urbe.Ainda, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais.Com o trânsito em 

julgado, intime-se o requerido para o pagamento do débito em trinta (30) 

dias.Se, eventualmente, excedido tal prazo sem que o executado 

satisfaça o pagamento da multa, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para fins do artigo 214, § 1º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Ciência ao MPE.P. R. I. Cumpra-se.Diamantino, 17 de julho de 

2018.José Mauro Nagib JorgeJuiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-10.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010858-10.2010.8.11.0005. REQUERENTE: VALDICE MUFARDINI GOMES 

REQUERIDO: VIACAO ELDORADO LTDA Vistos, etc. Tendo em vista que a 

parte executada junta aos autos comprovante de pagamento das parcelas 

nº. 05 e 06 e considerando o bloqueio parcial da dívida nas contas de 

titularidades da executada, intimem-se as partes para que se manifestem 

no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 18 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ALVES DA GRACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELI TATIANE DE MATOS CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000992-53.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: EUCLIDES ALVES DA GRACA 

EXECUTADO: KELI TATIANE DE MATOS CORREA Vistos, etc. 

Considerando que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste indicando bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 18 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO REGIA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001308-66.2017.8.11.0005. REQUERENTE: CONCEICAO REGIA 

MANTOVANI REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 18 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SB TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

WILLIAM BATISTA NESIO OAB - MG0070580A (ADVOGADO)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A (ADVOGADO)

 

Intimar o procurador do recorrido SB TRANSPORTES para responder o 

recurso no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador ao requerente para impugnar a contestação no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-58.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000108-58.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. 1 - CITE-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

de trinta (30) dias. 2 - Certificado o não oferecimento de embargos, 

expeça RPV e, após, alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Diamantino/MT, 10 de 

agosto de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011827-20.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. DA R. SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 09hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010231-30.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TARZAN RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 09hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do recorrido EMBRATEL TVSAT 

para, querendo responder o recurso no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AQUINO NOGUEIRA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001499-14.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANDRE AQUINO NOGUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando os autos, observo que a parte 

reclamante juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, 

documento inviável, da forma como se encontra, a comprovar a residência 

da parte autora nesta comarca, já que no cadastro do SPC/SERASA 

consta como sendo o domicílio do autor a Cidade de Várzea Grande/MT. A 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante. Posto isso, DETERMINO que a parte 

autora deve apresente, em 10 dias, sob pena de inépcia da inicial, o 

devido comprovante de residência em seu nome, tais como: contas de 

água, energia e telefone. Caso a conta esteja em nome do cônjuge ou 

companheiro a parte reclamante deve apresentar, em conjunto, a certidão 

de casamento ou declaração de união estável com firma reconhecida em 

cartório. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 12 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do recorrida Vivo SA para, 

querendo apresentar as contrarrazões no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-27.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA KAMILA ROSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010335-27.2012.8.11.0005. REQUERENTE: LAURA KAMILA ROSA 

ROCHA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. 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, 18 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-04.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BIBIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010537-04.2012.8.11.0005. REQUERENTE: BENEDITO BIBIANO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. 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, 18 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-96.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010020-96.2012.8.11.0005. REQUERENTE: TANIA REGINA DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. 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, 18 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-27.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

THAMIRES OHANA SANTANA VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMOLIN SIMON & CIA LTDA (REQUERIDO)

NESTLE BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010367-27.2015.8.11.0005. REQUERENTE: THAMIRES OHANA SANTANA 

VIEIRA DIAS, ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: NESTLE 

BRASIL LTDA., DALMOLIN SIMON & CIA LTDA Vistos, etc. O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de julgado, devendo, portanto, a 

Secretaria realizar as devidas retificações. Em análise dos autos, 

verifica-se que as executadas foram condenadas a pagar solidariamente 

ao credor o montante de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais. A executada Nestle cumpriu 
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voluntariamente com sua obrigação, depositando o valor que lhe competia 

nos autos, conforme se infere pelo id. 13982152 – p. 1 e id. 14210172 - p. 

1 Dessa forma, libere-se o valor depositado nos autos em favor da parte 

exequente, mediante alvará de levantamento. Quanto à executada Dalmolin 

Simon & Cia Ltda observo que esta entabulou acordo com o exequente, id. 

14233205, razão pela qual pugnou pela homologação do acordo e 

extinção do processo. Assim, JULGO EXTINTO o processo com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil em relação à executada NESTLE 

BRASIL LTDA e HOMOLOGO o acordo entabulado entre a executada 

DALMOLIN SIMON & CIA LTDA e a parte exequente, o que faço com fulcro 

no artigo 487, inciso II, b do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P. R. C. Diamantino, 18 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010541-02.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010541-02.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: WIRAN DA SILVA EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se 

de embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, alegando 

em suma que os títulos que embasaram a presente execução de 

honorários advocatícios estão prescritos. Intimado a se manifestar, o 

exequente manteve-se inerte. Decido. Em análise dos autos, verifica-se 

que assiste razão ao embargante. Isto porque, verifica-se que as 

certidões foram emitidas em 15.10.2008 (id. 3734334 - Pág. 1), 06.11.2013 

(id. 3734336 – Pág. 1), 19.07.2010 (id. 3734341 – Pág. 1) e 08.11.2010 (id. 

3734344 – Pág. 1), e que o autor propôs a presente ação apenas em 

20.09.2016. Quanto ao prazo prescricional, o Decreto nº. 20.910/1932 em 

seu artigo 1º elenca que “as dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem”. Corroborando tal entendimento, o Código Civil também dispõe 

no artigo 206, § 5º, II que prescreve em cinco anos a pretensão dos 

procuradores judiciais para requererem a cobrança de seus honorários, in 

verbis: Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: II - a pretensão dos 

profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e 

professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos 

serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; Além 

disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou 

quanto ao marco inicial do prazo prescricional nos casos de cobrança de 

honorários advocatícios de advogado nomeado como defensor dativo, 

vejamos: APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS — DEFENSOR DATIVO — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — 

TERMO INICIAL — EMISSÃO DA CERTIDÃO PELO JUÍZO.O prazo 

prescricional quinquenal para a execução de honorários advocatícios, 

oriundos da atuação do advogado como defensor dativo, tem início com a 

emissão da correspondente certidão pelo Juízo. Recurso provido. (Ap 

95618/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

26/11/2015). Assim, considerando que os títulos de id. 3734334 - Pág. 1, 

id. 3734341 – Pág. 1 e id. 3734344 – Pág. 1 foram emitidos em 2008 e 2010 

e tendo em vista que a execução foi proposta no ano de 2016, é de se 

reconhecer a prescrição dos referidos títulos. No entanto, observa-se que 

o título de id. 3734336 – Pág. 1 foi emitido em 06.11.2013, portando, não há 

o que se falar em prescrição quanto a ele, pois cobrado dentro do prazo 

estabelecido. Ante ao exposto, JULGO parcialmente procedente os 

embargos opostos pelo executado, o que faço com fulcro no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição dos títulos de id. 

id. 3734334 - Pág. 1, id. 3734341 – Pág. 1 e id. 3734344 – Pág. 1, e 

declarando a exigibilidade do título de id. id. 3734336 – Pág. 1, que 

corresponde a 1 URH, devendo sobre ele incidir juros desde a citação 

pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de 

poupança e correção monetária pelo INPC desde o seu arbitramento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diamantino, 18 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 150367 Nr: 4560-66.2015.811.0037

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDYANGE INES HERANE 

ROHDEN - OAB:MT/16070, VINICIUS COELHO DO PRADO - OAB:20.888

 Certifico que a servidora Valéria Benedita dos Santos, Presidente da 

Comissão Sindicante, encontra-se em gozo de férias até o dia 30.07.2018, 

razão pela qual os autos encontram-se aguardando o retorno da referida 

para seu devido impulsionamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169646 Nr: 5072-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, art. 1º, 

item 15.1, impulsiono os autos para a concessão de suspensão do 

processo até a data de 19/09/2018, conforme requerido às fls. 72/73.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 73892 Nr: 6212-94.2010.811.0037

 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: IVONI ANNA KRABBE AGNE, JORGE LUIZ AGNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITTO AGNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de habilitação de crédito juntado às fls. 225/227 e 

documento de fls. 228, intimo a inventariante, por intermédio de sua 

advogada SANDRA MARA BASEI-OAB-MT nº 5066-B, para manifestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002922-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ISRAEL CEZAR SIMAS OAB - SC22458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002922-10.2017.8.11.0037. Vistos etc. Trata-se de ação de constituição 

de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública com 

pedido liminar de imissão na posse em que as partes compuseram acordo 

(ID 12801007). É o relato do necessário. Decido. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as 

partes cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão. Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Publicada e 

registrada no sistema. Expeça-se, desde logo, imediatamente o alvará de 

levantamento do valor de R$ 79.617,57 (...) depositado em juízo, em favor 

do réu, até zerar a conta, conforme dados informados na cláusula 17, III, 

do acordo firmado entre as partes. Expeça-se o edital para conhecimento 

de terceiros, conforme previsto no artigo 34, do Decreto Lei 3.365/41, a 

ser publicado às expensas da autora. Calcule-se custas finais, se houver, 

e intime-se a parte autora para recolhimento, no prazo de cinco dias. Após 

cumpridos os itens acima e pagas as custas, se houver, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Intimem-se. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 18 de Julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004097-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FONSECA & MONTEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEI CRISTIANO SAPIECINSKI (EXECUTADO)

VANUSA DE SOUZA GONCALVES SAPIECINSKI 97061581115 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004097-05.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: FONSECA & MONTEIRO LTDA EXECUTADO: VANUSA DE 

SOUZA GONCALVES SAPIECINSKI 97061581115, VOLNEI CRISTIANO 

SAPIECINSKI Vistos etc. Evidenciada a distribuição equivocada em face do 

endereçamento da petição inicial, remetam-se os autos ao Juizado 

Especial. Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004387-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS BESCIAK (EXEQUENTE)

SOFIA HALUCH BESCIAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO CEZARIO GOBBATO DE CARVALHO OAB - PR23709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR PAULO DOS REIS (EXECUTADO)

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004387-20.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GILBERTO CARLOS BESCIAK, 

SOFIA HALUCH BESCIAK EXECUTADO: ALDEMIR PAULO DOS REIS, 

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS Vistos etc. Verificada a irregularidade da 

representação da parte, suspendo o curso processual e determino a 

intimação da autora SOFIA HALUCH para saneamento do vício, mediante 

apresentação do instrumento de mandato outorgado ao causídico 

subscritor da petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado, para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais de 

ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

(CPC, art.290). Por fim, tratando-se de obrigação alternativa, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no 

artigo 800 do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003930-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON LUIZ MAZZO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003930-85.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA 

LTDA - EPP EXECUTADO: GELSON LUIZ MAZZO Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial proposta por PRÉ MOLDADOS 

PRIMAVERA LTDA (EPP) – CONCRENORT em face de GELSON LUIZ 

MAZZO. A parte autora não recolheu as custas processuais e postulou 

pelo cancelamento da distribuição (Id. 13653264). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Não 

efetuado o pagamento das custas processuais, determino o cancelamento 

da distribuição, com fulcro do artigo 290 do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, X, 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004446-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO)

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004446-08.2018.8.11.0037. AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

RÉU: ATIVOS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo 

advogado, para comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003229-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003229-27.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: TEREZA DE 

ALMEIDA Vistos etc. A parte autora é empresária, propondo inúmeras 

ações monitórias no âmbito da Justiça comum, embora pudesse ter optado 

pelo procedimento simplificado e gratuito do Juizado Especial, 

presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas 

do processo sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial. 

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 
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(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 26 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001174-06.2018.8.11.0037. AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. O valor da causa foi corrigido de ofício. 

Eventual discordância e reforma da decisão judicial deveria ter sido 

buscada pelo meio recursal adequado, até porque inexiste qualquer 

fundamento idôneo que enseje a alteração da deliberação em primeira 

instância. Portanto, intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para 

cumprir a determinação judicial (Id. 12065381). Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001143-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001143-83.2018.8.11.0037. AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. O valor da causa foi corrigido de ofício. 

Eventual discordância e reforma da decisão judicial deveria ter sido 

buscada pelo meio recursal adequado, até porque inexiste qualquer 

fundamento idôneo que enseje a alteração da deliberação em primeira 

instância. Portanto, intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para 

cumprir a determinação judicial (Id. 2064126). Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000650-09.2018.8.11.0037. AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. O valor da causa foi corrigido de ofício. 

A reforma da decisão judicial deve ser buscada pelo meio recursal 

adequado, até porque inexiste fundamento idôneo para alteração da 

deliberação em primeira instância. Destarte, intime-se a parte autora, pela 

derradeira vez, para cumprir a determinação judicial (Id.12241190). 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 05 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004775-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR APARECIDO GONCALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA JARDIM DOS SANTOS OAB - PR75250 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004775-54.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: VITOR APARECIDO 

GONCALVES EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A 

Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, bem como para 

manifestarem interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a 

hipótese, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 07 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001596-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001596-15.2017.8.11.0037. AUTOR: ELDE RIBEIRO DE MORAIS RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002720-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR CALASSE DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1002720-33.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Thiago Ferreira Dias Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Thiago Ferreira Dias em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro 

por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 1º de abril de 

2017, nas proximidades da Feira Municipal, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a ausência de requerimento 

administrativo pela parte autora e, afirmou ainda, que a Seguradora ré não 

pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma vez que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Por fim, arguiu a ausência de pressuposto 

processual, falta de assinatura do assistido na procuração. No mérito, 

sustenta em princípio, que o caso não enseja indenização, eis que a 

suposta lesão, não foi em decorrência de acidente de veículo automotor, 
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alternativamente aponta a necessidade de realização de prova pericial 

para verificar a gradação em caso de invalidez (Id. 10019537). Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação (Id. 12708278). 

Perícia Médica inclusa (Id. 11252595). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares do polo passivo da ação Não 

há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência de requerimento 

administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Logo, improcede a alegação de carência da ação em face da 

ausência finalização de requerimento administrativo prévio. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. do princípio da causalidade e a sucumbência autoral A parte 

autora protocolou regularmente o requerimento administrativo (Id. 

8744276), portanto, não há razão, na assertiva da ré, quanto à 

impossibilidade de condenação em honorário sucumbencial. Diante disso, 

consoante entendimento jurisprudencial, em eventual condenação a 

indenização securitária e, fixação de forma proporcional ao grau da 

invalidez, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA CAUSALIDADE – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE 

– RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS 

PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da irregularidade da 

representação processual O autor atingiu a maioridade e promoveu a 

regular representação, com a efetiva apresentação da procuração “ad 

judicia” et extra (Id. 10595983). Destarte, rejeito a preliminar arguida. do 

requerimento de condenação em litigância de ma-fé Inexiste nos autos 

comprovação de dano séria à parte autora, a singela negativa da ré 

quanta a existência de requerimento administrativo. Nesse sentido: [1]A 

litigância de má-fé pressupõe dano sério ao processo e aos interesses da 

contra parte. Esse dano tem de ser demonstrado ainda que nem sempre 

se exija prova exata de seu montante. Diante disso deixo de condenar à ré 

em litigância de má-fé. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Relatório de Ocorrência –APH – Controle e Estatística – Suporte 

Básico de Vida (SAMU) nº 8898, relatando “colisão carro e moto” (Id. 

8744277) e Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2017.110476, ambos 

confeccionados na data do acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de 

incapacidade média (50%) em membro inferior direito (70%), consoante 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 

11252595). Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Thiago Ferreira Dias, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$4,725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] [1] [1] Curso de 

Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo 

de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro 

Júnior. 58. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.292.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000928-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1000928-44.2017.8.11.0037 

AUTOR: JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c pedido de revisão de 

contrato proposta por Josiney Rodrigues de Souza em face de BV 

Financeira S/A – Crédito Financiamento Investimento, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, 

na incidência de encargos remuneratórios ilegais sobre o contrato 

denominado cédula de crédito bancário n. 0101384163, consistente na 

capitalização mensal dos juros remuneratórios e taxas e tarifas não 

contratadas (seguros, registros, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do 

bem e IOF). A petição inicial foi instruída com documentos. O pedido de 

tutela de urgência foi indeferido. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte requerida arguiu, em preliminar, a ilegitimidade 

passiva da empresa requerida, sob a fundamentação de que a relação 

comercial de financiamento do veículo ocorreu com a instituição financeira 

Bradesco Financiamentos S/A. No mérito, sustentou a aplicação do 

princípio pacta sunt servanda e a inexistência de contrato de adesão, bem 

como a plena incidência da MP nº 2.170, 31/3/2000. Instada a 

manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação, ratificando os 

pontos centrais da petição inicial. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O contrato 

cuja revisão se postula foi celebrado entre a parte autora e a instituição 

financeira Bradesco Financiamentos S/A (ID 8186801). Todavia, o autor 

ingressou com a presente demanda em desfavor da instituição 
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denominada BV Financeira S/A – Crédito Financiamento Investimento, 

ilegítima, portanto, para figurar no polo passivo. Isso posto, declaro a 

carência de ação ante a ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. 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, sobretudo em face do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes 

do artigo 85, do Código de Processo Civil. Vencido 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), 19 de junho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001614-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIZA BARCHET (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO)

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001614-02.2018.8.11.0037. AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO 

GROSSO RÉ: VANIZA BARCHET Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança proposta por Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores 

Rurais da Região Sul do Mato Grosso em face de Vaniza Barchet, 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 (Id.13202452). 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. Custas processuais já recolhidas e 

honorários advocatícios consoante pactuado. Sem custas processuais 

remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003067-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ONOFRE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADELIA ROCHA INACIO DE MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GERALDO DE LIMA (REQUERIDO)

CATIA VIRGINIA ANDRADE (REQUERIDO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 26 de 

junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176917 Nr: 8995-49.2016.811.0037

 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: LUIZ COSTA, SÉRGIO LUIZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anthony Daniel de Campos 

Rodrigues - OAB:OAB-MT 24.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Intimo as partes para manifestação acerca do laudo juntado retro, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105407 Nr: 4419-86.2011.811.0037

 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: KÁTIA CRISTINA CARRARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DAROIT FEIL - 

OAB:OAB/SP 3240-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12208-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38368 Nr: 914-63.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES 

VERDELIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos nas fls.362 

verso , com a seguinte informação: DESCONHECIDO, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135584 Nr: 7253-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERNESTO FERNANDES GOUVEIA, NAIR 

ALEXANDRE DO NASCIMENTO GOUVEIA, SUZANA ALEXANDRA DO 

NASCIMENTO GOUVEIA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, PAULO FUZETTI, 

IRENE ALEXANDRA DO NASCIMENTO GOUVEIA BOTTON, José Teles da 

Silva, ELSO BARALDI, ADEMIR JOSÉ SARI, ROSALI APARECIDA 

BERALDO BARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 
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OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Sendo assim, é por meio do recurso adequado que o postulante deve 

buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de 

declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, rejeito os embargos de 

declaração opostos.Efetuadas as intimações pertinentes e certificado o 

trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento 

de sentença (fls.381/387), imediata conclusão.Julgo prejudicado o pedido 

de rejeição sumária da impugnação ao cumprimento de sentença (fls.441), 

eis que a defesa executiva já foi julgada em 09/07/16.Intime-se a parte 

exequente para manifestar-se sobre a arguição de homonímia em relação 

a João Pereira da Silva (fls.423), em 15 (quinze) dias.Expirado o prazo, 

imediata conclusão.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 17 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128096 Nr: 1032-58.2014.811.0037

 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: ARIELEN MOREIRA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR NOGUEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

o requerido 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, máxime pela baixa 

complexidade da ação e 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), 

17 de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125924 Nr: 8492-33.2013.811.0037

 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: JOSÉ VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ZTE DO BRASIL, COMÉRCIO SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, HÉLVIO SANTOS SANTANA - 

OAB:16108, JULIO CESAR TISSIANE BONJORNO - OAB:PR/33.390

 Intimo o(a) advogado(a) da parte requerida acerca da decisão contida à f. 

186, abaixo transcrita:

"Processo nº 8492-33.2013.811.0037 (Código 125924)

Ação de Indenização por Dano Material e Moral

Requerente: José Vicente da Silva

Requeridos: ZTE do Brasil, Comércio Serviços e Participações LTDA. e 

Outro

Vistos em correição permanente.

Intime-se o mandatário legal da parte requerida para subscrever a 

proposta de acordo inclusa nos autos (fls.183/184), em 15 (quinze) dias.

Regularizada a petição, mediante aposição de assinatura, intime-se a parte 

autora para manifestar-se sobre a proposta de acordo, em 15 (quinze) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 14 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133069 Nr: 5256-39.2014.811.0037

 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: AMANDA LAYANA NEPOMUCENO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123922 Nr: 6489-08.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERDÉRIO DE SOUZA, Cândido Verdélio, 

CREMINA FONTEBAIXA VERDÉLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão Negativa devolvida pela Central, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107896 Nr: 7039-71.2011.811.0037

 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: VERA LÚCIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769/MT

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes 

do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil, observados as 

prerrogativas funcionais da Defensoria Pública. Expirados os prazos para 

as alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006043-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

XINING COMERCIO DE COMIDA CHINESA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006043-46.2017.8.11.0037. 

EMBARGANTE: XINING COMERCIO DE COMIDA CHINESA LTDA - ME 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Visto, 

Trata-se de embargos a execução. Inicialmente, passa-se a analisar o 

efeito no qual os embargos devem ser recebidos, sendo certo que a regra 

é recebê-los sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no art. 919 

do Código de Processo Civil: “Art. 919. Os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo.” No caso dos autos, verifica-se que os embargos 

realmente não podem ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que 

ainda não seguro o juízo. Eis o que dispõe o CPC acerca da matéria: “§ 1° 

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.” (grifei) Ressalta-se apenas que esta 

decisão se reveste do caráter rebus sic standibus, podendo ser 

modificada caso cessem as circunstâncias que a motivaram. Neste 

sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código de Processo 

Civil: “§ 2° Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão 

relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.” 

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz recebe os embargos opostos 

pela parte executada, sem efeito suspensivo. Intime-se a parte embargada 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 

920 do Código de Processo Civil. Com a juntada dos documentos, intime-se 

a parte embargante para manifestar-se no prazo legal. Outrossim, de 

acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição entre as partes, designa-se o dia 19/07/2018 às 

13h00min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu 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. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 28 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004093-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA 

(EMBARGANTE)

VANESSA PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004093-65.2018.8.11.0037. 

EMBARGANTE: NEOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA - ME, VANESSA PEREIRA DA SILVA, CARLOS 

EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S.A Visto, Trata-se de Embargos à Execução. Inicialmente, 

passa-se a analisar o efeito no qual os embargos devem ser recebidos, 

sendo certo que a regra é recebê-los sem efeito suspensivo. Neste 

sentido o disposto no art. 919 do Código de Processo Civil: “Art. 919. Os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo.” No caso dos autos, 

verifica-se que o imóvel dado em garantia no processo de execução nº 

1000043-30.2017.8.11.0037 encontra-se alienado fiduciariamente à 

Cooperativa de Crédito Unicred, sendo que, os valores que remanescem 

da alienação não garantem a execução, conforme extrai-se da matrícula 

de ID 13380934. Dessa forma, verifica-se que os embargos não podem 

ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que ainda não seguro o 

juízo. Eis o que dispõe o CPC acerca da matéria: “§ 1° O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.” Ressalta-se apenas que esta decisão se reveste do 

caráter rebus sic standibus, podendo ser modificada caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 919 do Código de Processo Civil: “§ 2° Cessando as circunstâncias 

que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a 

requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada.” Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz recebe 

os embargos opostos pela parte executada, sem efeito suspensivo, uma 

vez que não se encontra garantido o juízo. Em relação ao pedido de 

autorização judicial para que os embargantes depositem em juízo as 

parcelas vincendas do contrato, no caso em tela, não há como 

reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a 

probabilidade da alegação de que os valores cobrados pela instituição 

financeira são abusivos, pois os embargantes, com base em cálculo 

unilateral questionam a legalidade das verbas e encargos aplicados no 

contrato firmado entre as partes. Dessa forma, inadmissível acolher os 

pedidos formulados, uma vez que o acolhimento das pretensões implicaria 

ofender ao princípio da “Pacta Sunt Servanda” que rege as relações 

contratuais e, segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos nos 

termos em que foram pactuados. Neste passo, não se pode 

desconsiderar que o § 3º do artigo 330 do CPC/2015, “o valor 

incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 

Ressalta-se que conforme dispõe o art. 335 do Código Civil, a 

consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, 

recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o 

credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição 

devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, 

declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou 

difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o 

objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. No 

presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas acima, 

razão pela qual, indefere-se o pedido de depósito judicial das parcelas 

vincendas. Determina-se o apensamento aos autos da ação de execução 

sob n. 1000043-30.2017.8.11.0037. Intime-se a parte embargada para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do 

Código de Processo Civil. Outrossim, de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta 

forma, em respeito à primazia da autocomposição entre as partes, 

designa-se o dia 06/09/2018 às 15h00min, para sessão de conciliação 

(art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na 

sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 
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designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 13 de julho 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004803-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO DUARTE ALECRIM SEGUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (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 : 

1004803-85.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDINO DUARTE ALECRIM 

SEGUNDO EXECUTADO: EXPRESSO RUBI LTDA Visto, Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho 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 na forma e sob as penas da Lei 

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004802-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO DUARTE ALECRIM SEGUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (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 : 

1004802-03.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDINO DUARTE ALECRIM 

SEGUNDO EXECUTADO: RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP 

Visto, Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite, carteira de trabalho 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 na forma e sob as penas 

da Lei Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4803 Nr: 163-57.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR A FEUERHARMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117752 Nr: 8341-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR SANTO VENTURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130585 Nr: 3205-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARQUES CARDOSO, FABIANA 

CARDOSO DA SILVA, PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO, 

FREDYSON RIBEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:MT 16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal, bem como providenciar o 

pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no valor de R$ 

406,16 (quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 3020-66.2004.811.0037

 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: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Graça Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, 

LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, RODOLFO WILSON 

MARTINS - OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, MILTON COSTA FARIAS - OAB:2931-A/MS, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os embargos de declaração, fls. 289/292, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23535 Nr: 526-68.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL ELEUTÉRIO DE PAULA, LUCIANA MARTINS 

RIBAS, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, LUCIANA MARTINS 

RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FRANCISCO SOARES - 

OAB:117459/SP, PATRÍCIA ELISABETE HAJZOCK ATTA - 

OAB:172167/SP

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125435 Nr: 8005-63.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO EIITI MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, 

PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5.023, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT3606, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado 

poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou 

o mandante a fim de que este nomeie substituto. Todavia, durante os 10 

(dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, 

desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerida Iharabrás Industria 

Química S/A para comprovar a regular notificação à constituinte, no prazo 

de 10 (dez) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004513-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004513-70.2018.8.11.0037. 

IMPETRANTE: BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME IMPETRADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado 

por BARATÃO GÁS E ÁGUA LTDA EPP contra ato ilegal praticado pelo 

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificado nos autos. Aduz a parte impetrante, em síntese, que é 

proprietária do veículo Caminhão Mercedes Benz 1718, 2010/2011, placa 

MTT-8899, o qual se encontra apreendido por irregularidade fiscal, visto 

que a nota fiscal da carga constou no sistema como CANCELADA. No Id n. 

13973488, o pedido liminar foi indeferido pelos fundamentos outrora 

expostos. No Id n. 14198315, a parte impetrante juntou aos autos 

documento de comprovação de propriedade do veículo, bem como extrato 

retirado do endereço eletrônico do Detran/MT constando a inexistência de 

débitos em aberto, oportunidade em que pugnou pela reconsideração da 

decisão de Id n. 13973488. É o breve relato. Fundamento e decido. Da 

análise dos autos, ante a juntada dos documentos pela parte impetrante, 

bem como o lapso temporal desde a apreensão do veículo, verifico a 

necessidade de reanálise do pedido liminar. De início, imperioso destacar 

que o artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a viabilidade de o magistrado 

conceder liminar em favor do impetrante, ante a existência de 

fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne ineficaz caso 

seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, para a concessão de 

liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, no 

mandado de segurança faz-se necessário para obtenção da liminar a 

comprovação de plano, através de prova pré-constituída, do direito líquido 

e certo, e não apenas aparência do direito, como nas cautelares. 

Outrossim, sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo 

Civil prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 do mesmo códex: “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. Da análise dos autos, 

mais precisamente do Termo de Apreensão nº 1135594-7, extrai-se que a 

nota fiscal foi cancelada pelo emitente, de modo que os produtos 

encontram-se desacobertados de documentação fiscal idônea. Todavia, a 

mercadoria de propriedade da impetrante foi apreendida no dia 

24.06.2018, sendo que até a presente data não houve a liberação do 

veículo, caracterizando retenção por tempo superior ao necessário para 

verificação de eventuais irregularidades, estando devidamente 

caracterizado o abuso de direito, incidindo em arbitrariedade. Sobre o 

assunto: E M E N T A – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE 

MERCADORIAS ALÉM DO TEMPO NECESSÁRIO PARA AUTUAÇÃO – 

ILEGALIDADE - APREENSÃO SOB FORMA DE COAÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO - ILEGALIDADE DE TERMO DE APREENSÃO – 

AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL - 

DESPESAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONSECTÁRIO DA 

ANULAÇÃO DO ATO DE APREENSÃO – SEGURANÇA PARCIALMENTE 

CONCEDIDA. 1. A apreensão de mercadorias além do estrito tempo 

necessário à apuração dos fatos constitui ato ilegal por nada mais o 

justificar a não ser a força coercitiva para pagamento de tributo, 

caracterizando confisco, em afronta ao disposto no inciso IV, do art. 150, 

todos da Constituição Federal de 1988, e em contrariedade à pacífica 

jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive Súmula n. 323 do STF, o que 

causa atraso nas obras da agravante e danos de difícil reparação. 2. A 

expedição de auto de apreensão não configura ilegalidade, vez que tal ato 

encontra amparo legal e ausente qualquer vício formal e/ou material no 

documento. 3. Reconhecida a ilegalidade do ato de apreensão de 

mercadorias, não poderão ser repassados ao contribuinte a 

responsabilidade pelo pagamento de despesas de apreensão e depósito 

de qualquer natureza, uma vez que não lhe deu causa. (TJ-MS 

14105527320168120000 MS 1410552-73.2016.8.12.0000, Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 27/03/2017, 4ª Seção Cível). 

Logo, as mercadorias deveriam ter sido retidas apenas durante o tempo 

suficiente para a autuação, que, diga-se de passagem, é exíguo. Ademais, 

não verifico prejuízos ao impetrado na liberação do veículo, visto que 

somente após a constituição do crédito tributário, através do regular 

processo fiscal, é que poderá a Fazenda Pública exigir o recolhimento do 

tributo pela via adequada, não sendo permitida a apreensão de 

mercadorias com tal finalidade. No entanto, por outro lado, o impetrante 

alega que só possui um veículo de transporte de vasilhames para atender 

sua pequena empresa. Não obstante, consigno que a liberação do veículo 

não implica em reconhecimento de impunidade, pois nada impede que 

constatada a sonegação fiscal ou inidoneidade da nota seja lavrado auto 

de infração e emitida eventual multa cabível. Outrossim, a Súmula 323 do 

STF dispõe que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para pagamento de tributos. Ante o exposto, presentes os 

requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a 

liberação do veículo Caminhão Mercedes Benz 1718, 2010/2011, placa 

MTT-8899, inclusive de sua carga, ficando o impetrante como fiél 

depositário até ulterior decisão. Notifique-se a autoridade coatora do 

conteúdo desta ação, enviando-lhe uma cópia da petição inicial, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que entender 

necessárias. Após o decurso do prazo para informações, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público e venham conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102741 Nr: 2047-67.2011.811.0037

 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: UNICOTTON - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE 

ALGODÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 
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12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, MANUELLA CARDOZO TORRES - OAB:15.974, VICTOR 

HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12546/MT

 Processo nº 2047-67.2011.811.0037 (Código 102741)

Vistos.

Sobre os embargos de declaração (fls. 236/238), diga a parte requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73700 Nr: 6022-34.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAGRANDE & CIA LTDA, MARIA 

GARZELLA, MARCELO GONÇALVES, ROMEU EDEMAR GARZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626

 Processo nº 6022-34.2010.811.0037 (Código 73700)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido 

anteriormente.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57410 Nr: 5018-30.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TECIDOS E ROUPAS 

PRIMAVERA LTDA - ME, MARIA JOSÉ DE LIMA FIDELIS, GLEMES ANTÔNIO 

COIMBRA FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024-MT, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 Processo nº 5018-30.2008.811.0037 (Código 57410)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 83, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63502 Nr: 3264-19.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VILELA BISOGNIN - ME, RODRIGO 

VILELA BISOGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº 3264-19.2009.811.0037 (Código 63502)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 71-v, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127805 Nr: 758-94.2014.811.0037

 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): ARILDO FRANCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº 758-94.2014.811.0037 (Código 127805)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 30 e determino a suspensão do feito até 

31/10/2019.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35656 Nr: 3650-88.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA DA SILVA & GOMES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº 3650-88.2005.811.0037 (Código 35656)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 173, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65522 Nr: 5304-71.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, ADAILTON NOGUEIRA DA SILVA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, 

JOANA CÂNDIDA DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 
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OAB:TO/3203

 Processo nº 5304-71.2009.811.0037 (Código 65522)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 54, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67853 Nr: 7620-57.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VIECILI, ROSA MARIA MATTIONI 

VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, MARTA HELENA VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS

 Processo nº 7620-57.2009.811.0037 (Código 67853)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 78 e determino a suspensão do feito até 

27/12/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127115 Nr: 100-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA ROGGIA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE OTTONELLI - 

OAB:MT 17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 11 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159481 Nr: 8680-55.2015.811.0037

 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: MÁRCIA APARECIDA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 11 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162190 Nr: 1325-57.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS GASPAROTO MORAIS, MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250, 

STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:19044, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Processo nº: 1325-57.2016.811.0037 (Código 162190)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento/devolução da carta 

precatória expedida nos autos.

Após, dê-se vista às partes para apresentarem alegações finais 

remissivas, no prazo legal.

Em seguida, conclusos para sentença;

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47197 Nr: 2605-78.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. GLEIDSON SZIMANSKI - ME, DIOGO 

GLEIDSON SZIMANSKI

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

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valgney de Oliveira - 

OAB:10188

 Processo nº 2605-78.2007.811.0037 (Código 47197)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 132 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

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

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73732 Nr: 6054-39.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO D.OTTENIO & CIA LTDA, JOSE 

GERALDO OTTENIO, OSVALDO DONIZETE OTTENIO, JUELMA OTTENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS - OAB:13.044-OAB-MT

 Processo nº 6054-39.2010.811.0037 (Código 73732)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 52 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 3364-71.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PAVIN - ME, Valdir Pavin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 3364-71.2009.811.0037 (Código 63492)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 46 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133937 Nr: 5968-29.2014.811.0037

 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: TAILA FRIGO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5968-29.2014.811.0037 (Código 133937)

Vistos.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38616 Nr: 1128-54.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHR & ROHR LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 Processo nº 1128-54.2006.811.0037 (Código 38616)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

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

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111285 Nr: 1661-03.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - 

ME, APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 1661-03.2012.811.0037 (Código 111285)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 48, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157988 Nr: 8116-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DO ESTADO DE FAZENDA-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8116-76.2015.811.0037 (Código 157988)

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida, conforme certidão de fl. 58, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela exequente às fls. 54/55.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado às fls. 54/55.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104246 Nr: 3209-97.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI SANTOPIETRO - OAB:18775

 Processo nº 3209-97.2011.811.0037 (Código 104246)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63493 Nr: 3176-78.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O L STOCHI LIMA, OTTO LINCOLN STOCHI 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Processo nº 3176-78.2009.811.0037 (Código 63493)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido 

anteriormente.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47610 Nr: 3008-47.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE, JULIO 

CESAR LONGEN, SALMA ASTUTT TANNURE, RAUL ASTUTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:OAB/MT 3921, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 Processo nº 3008-47.2007.811.0037 (Código 47610)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido 

anteriormente.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157819 Nr: 8032-75.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grife da Mangueira Componentes Hidraulicos 

Ltda - ME, Douglas Sousa Borges, CRISTIANE OLIVEIRA BATISTA, Jose 

Cicero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº: 8032-75.2015.811.0037 (Código 157819)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118432 Nr: 784-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grife da Mangueira Componentes Hidraulicos 

Ltda - ME, Douglas Sousa Borges, CRISTIANE OLIVEIRA BATISTA, Jose 

Cicero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº: 784-29.2013.811.0037 (Código 118432)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61014 Nr: 829-72.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SALETE DE CARLI PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 829-72.2009.811.0037 (Código 61014)

Vistos.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VANDA 

SALETE DE CARLI PORTES em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados nos autos.

Às fls. 253/257, a parte exequente apontou que a petição de fls. 234/236 

interposta pelo executado é intempestiva, pugnando pela desconsideração 

do pedido.

É o breve relato.

Decido.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao exequente tendo em 

vista que a petição de fls. 234/236 é intempestiva conforme certidão de fl. 

263.

Destarte, proceda-se ao desentranhamento da petição, entregando-a ao 

seu subscritor, mediante recibo nos autos.

Após, tendo em vista a inércia da parte requerida, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 214/231.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado às fls. 214/231.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157889 Nr: 8066-50.2015.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA R. MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366 

MT

 Processo nº 8066-50.2015.811.0037 (Código 157889)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 12de julho de 2012.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158930 Nr: 8549-80.2015.811.0037

 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: CAR RENTAL SYSTEMS BRASIL LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DA PRIMAVERA DO LESTE MT, GERALDO JOSÉ SILVEIRA, ANDRÉ 

GUEDES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BARCO - OAB:24.513, 

ROSA MARIA POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441, UBALDO JUVENIZ JR. 

- OAB:SP/ 160.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 Processo nº: 8549-80.2015.811.0037 (Código 158930)

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida.

Após, vista às partes para manifestação.

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

 Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146699 Nr: 2878-76.2015.811.0037

 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: MARA ELIENE SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 2878-76.2015.811.0037 (Código 146699)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44816 Nr: 438-88.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFREDO VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 Processo nº: 438-88.2007.811.0037 (Código 44816)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 170.

Proceda-se conforme requerido.

Sem prejuízo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 164.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, conforme requerido à fl. 165.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73576 Nr: 5898-51.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES & RUBERT LTDA - ME, LILIANA 

FÁTIMA RUBERT, JOSIMAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 5898-51.2010.811.0037 (Código 73576)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 77, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59638 Nr: 7155-82.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI GORETTE BATTISTON, MARI GORETTE 

BATTISTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 Processo nº 7155-82.2008.811.0037 (Código 59638)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 86 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53075 Nr: 6542-96.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO PASTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 Processo nº 6542-96.2007.811.0037 (Código 53075)

Vistos.

 Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73726 Nr: 6048-32.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINZON & ROMANCINI LTDA - ME, IRACEMA 

PINZON ROMANCINI, JOUBERT ISAIAS ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O

 Processo nº 6048-32.2010.811.0037 (Código 73726)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 66, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68084 Nr: 7656-02.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O L STOCHI LIMA, OTTO LINCOLN STOCHI 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:12306-B, SANDRA 

ROBERTA BRESCOVICI - OAB:7366

 Processo nº 7656-02.2009.811.0037 (Código 68084)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 62 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59371 Nr: 6936-69.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B

 Processo nº: 6936-69.2008.811.0037 (Código 59371)

Vistos.

 Defiro o pedido de transferência do valor bloqueado nos autos à fl. 73.

Assim, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor bloqueado nos autos, em favor da parte exequente, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte o cálculo atualizado da dívida.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44404 Nr: 120-08.2007.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, Luana Klimiuk - 

OAB:MT 18089, MIRIAM RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONCALVES 

- OAB:8798

 Processo nº 120-08.2007.811.0037 (Código 44404)

Vistos.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre a petição e 

documentos de fls. 1.185/1.228, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113125 Nr: 3560-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA AMES MUCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DOLESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3560-36.2012.811.0037 (Código 113125)

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ROSANGELA 

AMES MUCKE em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 78/79, a exequente informou que o executado não realizou a 

transferência do veículo, descumprindo o que foi determinado em 

sentença.

Às fls. 84/85, o executado informou que, por inércia da parte exequente 

na abertura de processo de transferência, ocorreram bloqueios judiciais 

no prontuário do veículo, impossibilitando o cumprimento da sentença.

À fl. 97, a exequente requereu que o executado seja determinado a 

cumprir a sentença e proceder às baixas das restrições no veículo.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que foi determinado em sentença que a 

autarquia procedesse a transferência da propriedade do veículo para o 

nome da exequente.

Contudo, de acordo com os documentos juntados aos autos, verifica-se 

que o fato que está impedindo o cumprimento da transferência 

determinada em sentença são as restrições judiciais que não possuem 

conexão com estes autos ou com o executado e que ocorreram devido a 

inércia da exequente em abrir novo processo de transferência.

Ante o exposto, indefiro pedido de fl. 97.

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126865 Nr: 9391-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9391-31.2013.811.0037 (Código 126865)

Vistos.

Tendo em vista que este processo trata-se apenas do cumprimento de 

sentença em relação aos honorários advocatícios e considerando a 

existência de liquidação de sentença nos autos em apenso, chamo o feito 

à ordem e revogo a decisão de fl. 191 e o despacho de fl. 194.

Destarte, desentranhem-se a petição e os documentos de fls. 142/184 e 

proceda-se a sua entrega, mediante recibo nos autos, à parte executada.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto à impugnação à execução apresentada pelo 

executado às fls. 140/141.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195062 Nr: 6359-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 100 de 519



CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105432 Nr: 4447-54.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO 

FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº 4447-54.2011.811.0037 (Código 105432)

Vistos.

Ante a informação de fls. 230/231, intime-se o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT para promover a entrega do medicamento a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio das verbas 

públicas municipais.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para informar se houve o 

fornecimento do medicamento, bem como para requerer o que entender de 

direito.

Sem prejuízo, considerando que o artigo 12 do Provimento 02-2015 CGJ 

dispõe que, em caso de medida judicial liminar ou definitiva que verse 

sobre prestação continuativa, é necessária a renovação periódica do 

relatório médico, sob pena de perda de eficácia da medida, intime-se a 

parte exequente para providenciar a prescrição médica no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122310 Nr: 4843-60.2013.811.0037

 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: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, Diego José da Silva - OAB:10.030/MT, 

FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:MT 13240, PAULO ROBERTO CANHETE 

DINIZ - OAB:13239-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176535 Nr: 8710-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TACIANA DIAS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 194996 Nr: 6327-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TACIANA DIAS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6327-71.2017.811.0037 (Código 194996)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA TACIANA 

DIAS ORTEGA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 13, foi determinada a intimação da parte requerente para informar 

sobre qual processo desejaria prosseguir, tendo em vista a existência de 

dois processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

 À fl. 15, certidão de intimação da parte requerente sem manifestação.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 8710-90.2015.811.0037 (Código 176535) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de Processo Civil, razão 

pela qual a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

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

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126861 Nr: 9387-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TACIANA DIAS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 
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OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9387-91.2013.811.0037 (Código 126861)

Vistos.

 Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 284, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134087 Nr: 6072-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

julho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181014 Nr: 11076-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113289 Nr: 3645-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA FREITAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A

 Processo nº 3645-22.2012.811.0037 (Código 113289)

Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual - MT, na forma do artigo 183, §1º, do 

Código de Processo Civil, solicitando informações sobre o RPV de fls. 

103/104, tendo em vista que transcorreu o prazo para o pagamento, 

conforme certidão à fl. 106.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113291 Nr: 3648-74.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DUARTE KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3648-74.2012.811.0037 (Código 113291)

Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual - MT, na forma do artigo 183, §1º, do 

Código de Processo Civil, solicitando informações sobre o RPV de fls. 

117/118, tendo em vista que transcorreu o prazo para o pagamento, 

conforme certidão à fl. 119.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 210599 Nr: 4353-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR MELO BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para determinar a 

retirada de restrição do veículo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2013, 

placa OMJ2742/GO.Proceda-se à citação do embargado para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal.Intime-se a parte embargante para, 

no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

bem como indicar sua profissão.Ciência ao Ministér io 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119633 Nr: 2069-57.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldinéia Aparecida Jampietro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº 2069-57.2013.811.0037 (Código 119633)

Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual - MT, na forma do artigo 183, §1º, do 

Código de Processo Civil, solicitando informações sobre o RPV de fls. 

140/141, tendo em vista que transcorreu o prazo para o pagamento, 

conforme certidão à fl. 142.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120768 Nr: 3257-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3257-85.2013.811.0037 (Código 120768)

Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual - MT, na forma do artigo 183, §1º, do 

Código de Processo Civil, solicitando informações sobre o RPV de fls. 

127/128, tendo em vista que transcorreu o prazo para o pagamento, 

conforme certidão à fl. 153.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128159 Nr: 1098-38.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIOS DOS SANTOS - OAB:6923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais.Sem custas.Condeno a parte requerente ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

observado o artigo 98, §3º, 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, 18 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113302 Nr: 3656-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº 3656-51.2012.811.0037 (Código 113302)

Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual - MT, na forma do artigo 183, §1º, do 

Código de Processo Civil, solicitando informações sobre o RPV de fls. 

118/119, tendo em vista que transcorreu o prazo para o pagamento, 

conforme certidão à fl. 120.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130525 Nr: 3154-44.2014.811.0037

 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: ELITA DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3154-44.2014.811.0037 (Código 130525)

Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte requerida, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

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

Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209705 Nr: 3998-52.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. PELEGRINI -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3998-52.2018.811.0037 (Código 209705)

Vistos.

Proceda-se ao apensamento dos autos aos de Código nº 176654.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146864 Nr: 2958-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Soares Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.
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Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57406 Nr: 5014-90.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TECIDOS E ROUPAS 

PRIMAVERA LTDA - ME, GLEMES ANTÔNIO COIMBRA FIDÉLIS, MARIA 

JOSÉ DE LIMA FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº 5014-90.2008.811.0037 (Código 57406)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 79, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133046 Nr: 5234-78.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES HENRIQUE SOARES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:9.016/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9.303/MT, LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, MARIO LUCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Processo nº: 5234-78.2014.811.0037 (Código 133046)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 1984-42.2011.811.0037

 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: OSNI PODANOSQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1984-42.2011.811.0037 (Código 102619)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 169-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente de fl. 167-v.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fl. 167-v.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121905 Nr: 4429-62.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEDIR TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4429-62.2013.811.0037 (Código 121905)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171265 Nr: 5829-09.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR MICHALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 5829-09.2016.811.0037 (Código 171265)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60959 Nr: 778-61.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO DOS SANTOS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 778/61.2009.811.0037 (Código 60959)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pela parte executada na impugnação à execução.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 270/272.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163605 Nr: 2006-27.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 2006-27.2016.811.0037 (Código 163605)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145797 Nr: 2450-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PJE nº 2450-94.2015.8.11.0037 (Código 145797)

Vistos.

Considerando o relatório médico de fl. 141, a parte autora deve solicitar a 

consulta com cirurgião plástico junto a Central de Regulação Municipal, 

visto que resta exaurido o objeto da presente demanda com a realização 

da cirurgia bariátrica.

Nada mais havendo pendente neste feito, arquive-se.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151707 Nr: 5143-51.2015.811.0037

 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: WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5143-51.2015.811.0037 (Código 151707)

Vistos.

Considerando que tramita nesta vara o cumprimento de sentença 

referente a este processo (1000411-39.2017.811.0037), nada mais 

havendo pendente neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137038 Nr: 8312-80.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTANA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8312-80.2014.811.0037 (Código 137038)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

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

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195068 Nr: 6365-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129657 Nr: 2443-39.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O, MARCUS VINICIUS A ALCANFOR - OAB:14.484/CE, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O, VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 Processo nº: 2443-39.2014.811.0037 (Código 129657)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 137/138, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente de fl. 130.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fl. 130.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131709 Nr: 4168-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4168-63.2014.811.0037 (Código 131709)

Vistos.

Considerando que já houve a distribuição de outro processo para a devida 

liquidação da sentença (195068), chamo o feito à ordem e revogo os 

despachos de fls. 247 e 253, bem como a decisão de fls. 250/251.

Destarte, desentranhe-se a petição de fls. 245/246 e proceda-se a sua 

entrega, mediante recibo nos autos, à parte requerente.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130965 Nr: 3542-44.2014.811.0037

 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: JOEDSON BORTOLOTTE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 3542-44.2014.811.0037 (Código 130965)

Vistos.

Ante a petição retro, expeça-se o alvará judicial eletrônico em favor da 

parte exequente.

Após, com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem 

os autos conclusos para a extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6810 Nr: 20-05.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 Processo nº: 20-05.1997.811.0037 (Código 6810)

Vistos.

Considerando que no documento juntado às fls. 197/198 consta que ainda 

existem duas parcelas a pagar, proceda-se a intimação da parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

documento que comprove a finalização do processo de compensação e o 

devido pagamento da dívida.

Após, conclusos.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73369 Nr: 5693-22.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANDRO PINHEIRO - ME, CASSIANDRO 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 5693-22.2010.811.0037 (Código 73369)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido 

anteriormente.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 13 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37103 Nr: 5009-73.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DE SOUSA BRITO, JOSÉ DE SOUZA 

BARBOSA, MARIA APARECIDA BRITO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:3650/MT

 Processo nº 5009-73.2005.811.0037 (Código 37103)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 226-v, suspendo o pagamento das 

parcelas atrasadas até a regularização dos herdeiros.

Assim, intime-se a parte requerente JOSÉ DE SOUZA BARBOSA para 

comprovar a união estável no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131514 Nr: 4000-61.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CRISTIANE DOS REIS 

- OAB:MT/ 13419

 Processo nº: 4000-61.2014.811.0037 (Código 131514)

Vistos.

Indefiro pedido de fl. 97-v, vez que o juízo de admissibilidade é feito em 2º 

grau.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 90.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195069 Nr: 6366-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 
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juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146698 Nr: 2877-91.2015.811.0037

 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: MAURO CESAR RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 2877-91.2015.811.0037 (Código 146698)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133394 Nr: 5504-05.2014.811.0037

 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: ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5504-05.2014.811.0037 (Código 133394)Vistos. OFICIE-SE 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias desta decisão 

e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 (dez) dias, 

indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175447 Nr: 8223-86.2016.811.0037

 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: ROSA DUWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir da data do requerimento 

administrativo 12/02/2016 (fl. 23), ressaltando que os juros moratórios e a 

correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem 

observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133396 Nr: 5506-72.2014.811.0037

 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: DORILÉIA ADRIANA SANTOS DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5506-72.2014.811.0037 (Código 133396)

Vistos.

Desentranhe-se a petição de fls. 252/257, procedendo-se a sua entrega, 

mediante recibo nos autos, a parte requerente, vez que já há certidão de 

trânsito em julgado (fl. 248).

Sem prejuízo, considerando a ausência de manifestação da parte 

requerente após o retorno dos autos da 2ª instância, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140785 Nr: 59-69.2015.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRIMAVERA CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 
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POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 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

 Processo nº: 59-69.2015.811.0037 (Código 140785)

Vistos.

Considerando a devolução do AR de fl. 277, revogo a nomeação 

anteriormente feita e nomeio como perito judicial o ENGENHEIRO EM 

SEGURANÇA DO TRANALHO NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR, com sede 

na Rua Japuira, nº 68, quadra 17, casa 16, Bairro Jardim Village do 

Cerrado, Rondonópolis/MT, telefone: (66) 9-8115-7068 / (66) 3421-6593, o 

qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo 

de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil), devendo 

ser cumprida integralmente a decisão de fl. 257.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4184 Nr: 367-04.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, JOANA CÂNDIDA DA SILVA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 Ante o exposto tendo em vista a impenhorabilidade do bem de família, 

DETERMINO apenas a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula 

nº 1.614, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do 

Leste/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200644 Nr: 8767-40.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE VANESSA DE OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169413 Nr: 4994-21.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE VENESSA DE OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 4994-21.2016.811.0037 (Código 169413)

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que já houve o trânsito em julgado deste 

feito, bem como a distribuição de outro procedimento para liquidação da 

sentença.

Assim, chamo o feito à ordem e revogo a decisão retro.

Destarte, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133399 Nr: 5509-27.2014.811.0037

 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: NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5509-27.2014.811.0037 (Código 133399)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Tendo em vista que este processo trata apenas do cumprimento de 

sentença em relação aos honorários advocatícios e considerando a 

existência de liquidação de sentença nos autos em apenso, 

desentranhem-se as petições e documentos de fls. 206/222 e 238/283 e 

proceda-se a sua entrega, mediante recibo nos autos, aos respectivos 

advogados subscritores.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto à impugnação à execução apresentada pelo 

executado às fls. 284/286.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176562 Nr: 8819-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 
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cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127107 Nr: 92-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação do exequente à fl. 283-v, HOMOLOGO os 

valores apresentados à fl. 170.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 170.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176549 Nr: 8814-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195070 Nr: 6367-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENITA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6367-53.2017.811.0037 (Código 195070)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por AURENITA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

– MT, devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 5245-10.2014.811.0037 (Código 133058) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido.

Assim, considerando que os processos possuem as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de 

Processo Civil, deve ser reconhecida, de ofício, a existência de 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

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

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127122 Nr: 107-62.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 107-62.2014.811.0037 (Código 127122)

Vistos.

Ante a concordância das partes com os cálculos apresentados pela 

Contadoria do Juízo, HOMOLOGO os valores apresentados à fl. 229.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 229.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133058 Nr: 5245-10.2014.811.0037

 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: AURENITA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209
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 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195065 Nr: 6362-31.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZENY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6362-31-2017.811.0037 (Código 195065)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ELZENY PEREIRA 

DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 5248-62.2014.811.0037 (Código 133061) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido.

Assim, considerando que os processos possuem as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de 

Processo Civil, deve ser reconhecida, de ofício, a existência de 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

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

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176563 Nr: 8820-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133061 Nr: 5248-62.2014.811.0037

 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: ELZENY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 
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para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127120 Nr: 105-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Processo nº 105-92.2014.811.0037 (Código 127120)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que à fl. 235-v a parte exequente concordou 

com o valor apresentado pela parte executada à fl. 127 e pugnou pela 

expedição de RPV no valor de R$ 583,56 (quinhentos e oitenta e três reais 

e cinquenta e seis centavos). Contudo, à fl. 127, o valor apresentado pelo 

executado como sendo o correto é somente de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar se concorda com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

apresentado pelo executado.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176558 Nr: 8711-75.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134968 Nr: 6762-50.2014.811.0037

 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: CÉLIA HEM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6762-50.2014.811.0037 (Código 134968)

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que já houve o trânsito em julgado deste 

feito, bem como a distribuição de outro procedimento para liquidação da 

sentença.

Assim, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126942 Nr: 9473-62.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9473-62.2013.811.0037 (Código 126942)

Vistos.

Considerando que este processo se trata de cumprimento de sentença em 

relação aos honorários advocatícios fixados em acórdão, chamo o feito à 
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ordem e revogo a decisão de fl. 225/226.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se especificamente sobre a impugnação à execução (fls. 

125/129).

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196975 Nr: 7357-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA HEM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 194994 Nr: 6325-04.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6325-04.2017.811.0037 (Código 194994)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA APARECIDA 

SILVA OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 8711-75.2015.811.0037 (Código 176558) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido.

Assim, considerando que os processos possuem as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de 

Processo Civil, deve ser reconhecida, de ofício, a existência de 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

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

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 8539-36.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 8539-36.2015.811.0037 (Código 158901)

 Vistos.

Considerando que o requerido apresentou as fichas financeiras 

referentes aos anos de 2016 a 2018, intime-se a parte requerente para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126993 Nr: 9526-43.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 
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particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133786 Nr: 5838-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ, SOLANGE 

ALVES FERNANDES, EDINALVA ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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 5838-39.2014.811.0037 (Código 133786)

Vistos.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 275, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195061 Nr: 6358-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6358-91.2017.811.0037 (Código 195061)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por JOÃO 

EVANGELISTA DE FRANÇA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE – MT, devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 9526-43.2013.811.0037 (Código 126993) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido.

Assim, considerando que os processos possuem as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de 

Processo Civil, deve ser reconhecida, de ofício, a existência de 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

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

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 190774 Nr: 4190-19.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4190-19.2017.811.0037 (Código 190774)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por IRANI CASTANHO, 

em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, devidamente 

qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 8068-83.2016.811.0037 (Código 175136) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido.

Assim, considerando que os processos possuem as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de 

Processo Civil, deve ser reconhecida, de ofício, a existência de 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

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

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134225 Nr: 6167-51.2014.811.0037

 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: SARA QUINTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175136 Nr: 8068-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163265 Nr: 1790-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126974 Nr: 9507-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9507-37.2013.811.0037 (Código 126974)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183353 Nr: 598-64.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126839 Nr: 9367-03.2013.811.0037

 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: ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 
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DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135663 Nr: 7295-09.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PERES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:210100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195057 Nr: 6354-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6354-54.2017.811.0037 (Código 195057)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ANGELA MARIA 

ALVES OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 9367-03.2013.811.0037 (Código 126839) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido.

Assim, considerando que os processos possuem as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de 

Processo Civil, deve ser reconhecida, de ofício, a existência de 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

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

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127114 Nr: 99-85.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as 

cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 

10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116024 Nr: 6637-53.2012.811.0037

 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: CLEDISON FERNANDES FRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 
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ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente do 

desarquivamento para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126093 Nr: 8656-95.2013.811.0037

 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: JONILSON DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 193/198 trânsitou em julgado em 

29/06/2018, sem interposição de recurso.

 Certifico ainda que em cumprimento a seção 33 da Central de 

Arrecadação e Arquivamento no artigo 611 da CNGC e inexistindo o 

pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

Secretaria lançará o andamento de arquivamento com remessa à Central 

de Arrecadação.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011038-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GAUDENCO DA MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (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, 19 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011106-35.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, e o 

consequente retorno da Turma Recursal, impulsiono o feito para intimar a 

parte credora para se manifestar acerca do(s) comprovante(s) de 

adimplemento da(s) obrigação(ões), juntado(s) nos autos digitais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Documentos vinculados: petição e respectivo(s) anexo(s) (Id’s 11924505, 

11924506, 11924510, 11924511 e 11924513). Observação: O processo 

está integralmente disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do 

Leste/MT, 19 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-54.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SO LAZER COMERCIO DE PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT0015787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SODRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(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, 19 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011578-36.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (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, 19 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (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, 19 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MADEMIX COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

REINALDO FERNANDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004992-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: REINALDO FERNANDES DA 

ROCHA, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, MADEMIX COMERCIO DE 
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MADEIRAS LTDA - ME REQUERIDO: DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Acolho o parecer do Ministério Público de 

Id 14273253, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

REDISTRIBUA O FEITO, com autuação física, uma vez que se trata de 

pedido de natureza criminal vinculado ao TCO nº79/2018 e que deve ser 

endereçado a esta Vara na competência Juizado Especial Criminal. A 

natureza do pedido não comporta a distribuição no PJE, como ação de 

conhecimento, como foi feito. Julgo extinto o feito sem apreciação do 

mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso 

IV, do CPC. Transitada em julgado, após, arquive-se o feito. Isento de 

Custas. Primavera do Leste/MT, 19 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINI DE OLIVEIRA (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 DESPACHO Processo: 

1002105-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCA EDINI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Intime-se a parte autora, por intermédio da 

Defensoria Pública, acerca dos documentos apresentados pelo Estado de 

Mato Grosso, nos Id 13728039, para fins de ciência e adoção das 

providências que lhe cabem, no prazo de 15 dias, visando assegurar o 

regular recebimento da medicação requerida, nos termos pugnados pela 

Fazenda Estadual. Após, concluso para sentença. Primavera do Leste/MT, 

19 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011800-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE JACAS CORREIA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011800-33.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LAIDE JACAS CORREIA, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em 

vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem solicitações 

pendentes, expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso, para 

restituição de eventual saldo remanescente vinculado a este processo, 

após, arquive-se o feito. Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOSE SEBASTIANI (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 DESPACHO Processo: 

1001648-11.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DOMINGOS JOSE SEBASTIANI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Apesar de já transitada em julgada a presente ação, sem 

interposição de recurso (certidão em Id 13907276) e de que a sentença 

consignou que a tutela jurisdicional já foi exaurida, não encontrei nos 

autos a comprovação deste exaurimento, intime-se a parte autora, para 

que, no prazo de 30 dias, informe se houve o fornecimento dos 

medicamentos requeridos, sob pena de arquivamento. Primavera do 

Leste/MT, 19 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHERER (EXEQUENTE)

EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCAS THIAGO GENTIL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010183-72.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: CAMILA SCHERER, EDNIZIA 

APARECIDA GENTIL DA SILVA, LUCAS THIAGO GENTIL DA SILVA 

EXECUTADO: AVIANCA Vistos, Tendo em vista que os Embargos de 

Declaração e as alegações de nulidade absoluta (Id 11784074 e 

13413156) referem-se a atos emanados da Turma Recursal, remeta-se o 

processo para apreciação dos pedidos pela Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004986-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MATIAS NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004986-56.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSILENE MATIAS NOVAES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação ordinária de obrigação de fazer 

proposta por ROSILENE MATIAS NOVAES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela de mérito para dispensação do medicamento 

ENOXAPARINA 100mg a cada 12h (doze horas), durante o período de 5 

(cinco) semanas, posteriormente deverá fazer uso do mesmo 

medicamento com a dosagem de 40mg por dia, durante o período restante 

do tratamento. Relata na petição inicial que a autora está na 20° (vigésima) 

semana gestacional, com quadro de DISPINEIA SÚBITA (falta de ar súbita), 

que foi submetida a um procedimento Urológico com IMPLANTE DE 

CATETER DUPLO J, que foi submetida a um ECO (eletrocardiograma) no 

Hospital São Lucas neste município, onde foi constatado sinais de TEP 
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(tromboembolismo pulmonar), permanecendo na UTI em uso pleno de 

CLEXANE (enoxaparina), apresentando melhora após a administração 

deste medicamento mas apresentando DISPNEIA aos pequenos esforços 

(falta de ar). Insta salientar que a paciente encontrasse em estado de 

obesidade e, por este fato e pela gravidade de sua enfermidade (EMBOLIA 

PULMONAR-CID: 10 I26.9); há necessidade da medicação até o término da 

gravidez; é pobre, não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão é possível aferir que o valor não extrapolará o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (…) Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta feita, a probabilidade do direito buscado 

revela-se suficientemente demonstrada pelo teor da petição inicial, pelo 

relatório médico e pelo parecer subscritos pelo Dr. Leandro Matos da 

Croce, cardiologista, CRM/MT 6474, em especial pelo último parecer 

juntado em ID 14251352. Portanto, o acervo documental aponta a 

prescrição do medicamento vindicado e o diagnóstico da doença para o 

respectivo tratamento. O parecer técnico do NAT (nº0739/2018) esclarece 

que a Enoxaparina trata-se de uma heparina de baixo peso molecular, 

tendo como indicação de bula o tratamento da trombose venosa profunda 

já estabelecida com ou sem embolia pulmonar, profilaxia de embolia e 

trombose venosas e recidivas, associados à cirurgia ortopédica ou à 

cirurgia geral, profilaxia de embolia e trombose venosas e recidivas em 

pacientes acamados, devido a doenças agudas, incluindo insuficiência 

cardíaca, insuficiência respiratória, infecções graves e doenças 

reumáticas. (Id 14247587) No que diz respeito ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das declarações 

do médico, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma 

vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, para cominar ao(s) requerido(s) 

solidariamente a obrigação de: dispensar para ROSILENE MATIAS 

NOVAES (qualificado(a)a na petição inicial) ENOXAPARINA 100mg a cada 

12h (doze horas), durante o período estipulado pelo médico, 

posteriormente deverá fazer uso do mesmo medicamento com a dosagem 

de 40mg por dia, durante o período restante do tratamento, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, conforme requerido na petição inicial ou, no 

mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Ainda, caso 

não tenha(m) condições de cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) 

público(s) indicar outro fornecedor que a satisfaça com custo menor que 

o menor orçamento trazido nos autos. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 
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de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Santo Antonio do Leste, na pessoa do seu 

representante legal, de preferência por via eletrônica, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS do Município de Santo Antonio do Leste, de preferência por via 

eletrônica, que deverá ser obtida por telefone. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Autorizo os benefícios previstos no artigo 212, § 2º, 

do CPC, conforme requerido. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Primavera 

do Leste/MT, 18 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004491-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA STEFANELLO CANZIAN THOMAZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004491-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA STEFANELLO 

CANZIAN THOMAZI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

decisão concessiva da tutela provisória de urgência (Id 13980768) e que 

o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo com custo inferior ao orçamento 

trazido pela parte autora, não obstante expressamente intimado(s), 

entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas. A 

Defensoria Pública requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessária para compra do medicamento, bem como juntou os orçamentos 

(Id 13936067). Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria 

Pública, cuja instituição é responsável em zelar pelo cumprimento da 

ordem jurídica e pela defesa dos direitos sociais e individuais 

indisponíveis, presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos 

princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder 

Público. Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face do 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos 

reais), para custear o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg na 

quantidade de 200 (duzentas) ampolas, suficiente até o término do 

tratamento da requerente FERNANDA STEFANELLO CANZIAN THOMAZI. 

Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do fornecedor com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no 

agendamento dos procedimentos, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após realizado aquele. 

Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como 

nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o 

processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001008-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

decisão concessiva da tutela provisória de urgência (Id 13384504) e que 

o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo com custo inferior ao orçamento 

trazido pela parte autora, não obstante expressamente intimado(s), 

entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas. A 

Defensoria Pública requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessária para compra do medicamento, bem como juntou os orçamentos 

(Id 14218946 e Id 14219093). Além disso, trata-se de pedido oriundo da 

Defensoria Pública, cuja instituição é responsável em zelar pelo 

cumprimento da ordem jurídica e pela defesa dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o valor requerido 

atende aos princípios norteadores das contratações realizadas às 

expensas do Poder Público. Diante do exposto, defiro o sequestro do 

numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), para custear a consulta com oftalmologista especialista 

em retina, para o requerente ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do 

fornecedor com orçamento de menor valor, conforme indicado pela parte 

autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no 

agendamento dos procedimentos, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após realizado aquele. 

Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como 

nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o 

processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004548-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEIA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1004548-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARICLEIA AMARAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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VISTOS. Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela 

Provisória Antecipada c/c Danos Morais ajuizada por Maricleia Amaral, em 

face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. Narra a 

parte Promovente que é proprietária da UC 6/2147850-8, no endereço Rua 

Jussara, n.º 314, Bairro Buritis II, Primavera do Leste/MT. Que em meados 

de fevereiro/2018 mudou-se para outro endereço, tendo o imóvel ficado 

completamente desocupado e disponibilizado à venda. Ocorre que no mês 

de junho/2018 a autora foi surpreendida pela cobrança de uma fatura no 

valor de R$ 842,29 (oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove 

centavos), decorrente de uma suposta irregularidade / anormalidades 

encontradas no medidor, que resultou no faturamento inferior ao correto. 

Aduz que o consumo médio da residência era de 332 kWh/mês, conforme 

faturas anexas, não podendo se admitir, por isso, a cobrança de vultoso 

valor sem a realização de qualquer inspeção na unidade consumida. Por 

fim, pretende a antecipação de tutela de urgência para determinar à 

requerida que abstenha de efetuar seu nome nos órgãos de cadastro e 

restrição ao crédito, assim como abstenha de interromper ou suspender o 

fornecimento de energia elétrica, do imóvel da reclamante, sob pena de 

multa a ser arbitrada por este Juízo. É o breve relato. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, tais como a Carta ao Cliente, os meses a serem 

recuperados e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. Inicialmente, consigno 

que os meses supostamente a recuperar, a saber, março/2018, abril/2018 

e maio/2018, registraram uma diferença de 773 kWh, perfazendo o 

montante de R$ 440,01 (quatrocentos e quarenta reais e um centavos), 

que com os impostos e custos administrativos importam no valor de R$ 

842,29 (oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), Id. 

13994186. A discussão não trata de débito relativo ao inadimplemento de 

conta regular de energia elétrica, mas sim de fatura de recuperação de 

consumo, apurado unilateralmente pela concessionária, e que o objeto da 

demanda é justamente a desconstituição do débito sub judice, mostra-se 

ilegítima, por ora, a cobrança do valor exorbitante, em comparação com as 

faturas no decorrer dos meses anteriores adimplidos. Vale ressaltar ainda 

que o procedimento de recuperação de consumo, regularizado pela 

Resolução Normativa n°414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, 

concede ao consumidor o prazo de 15 (quinze) dias, a partir do 

recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, informar à 

distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais 

equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado 

expressamente no ato de sua emissão (§ 4.º do art. 129). A par disso, ao 

menos numa análise perfunctória, verifico que não fora oportunizado a 

autora a solicitação de perícia técnica a seu critério, o que torna neste 

momento ilegítima a cobrança em face da recuperação de consumo no 

valor de R$ 842,29 (oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove 

centavos). Portanto, nas circunstâncias, a inscrição do nome da autora 

nos cadastros de restrição ao crédito bem como a suspensão ou 

interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência do 

inadimplemento da fatura supracitada, caracteriza forma de coerção, com 

vistas ao pagamento da dívida pelo consumidor, sem o devido processo 

legal. O E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também se manifestou 

em casos semelhantes, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROIBIÇÃO DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. 

PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. A teor 

do artigo 300 do CPC em vigor, 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. Conforme o 

decidido, os "documentos acostados pela parte autora à inicial são 

suficientes para conferir plausibilidade aos argumentos expostos, uma 

vez que comprovada que a quantia cobrada no mês de abril é o dobro do 

valor da fatura anterior (fls. 31/32)". Ou seja, ao menos em juízo de 

cognição sumária, há probabilidade do direito à inexistência do débito 

cobrado no valor de R$ 1.226,60, com vencimento em 20/04/2016, 

correspondente ao consumo de 1.628 kw/mês de energia elétrica, bem 

como verifica-se a presença do perigo de dano resultante da suspensão 

do fornecimento de um serviço essencial e da inscrição do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos de crédito. As alegações da 

concessionária/agravante de que pode ter ocorrido a "mudança no hábito 

de uso de energia elétrica do agravado, ou problema interno na instalação 

do cliente que ocasionou o aumento", são questões que devem ser melhor 

esclarecidas durante a instrução do feito, devendo ser mantido o 

fornecimento de energia e a proibição de negativação do nome da parte 

autora, enquanto é discutido em juízo o aludido débito. Precedentes do 

TJ/RS. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 

0341719-20.2016.8.21.7000; Gravataí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 15/12/2016; DJERS 10/02/2017). (g.n). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência assente desta corte e das cortes 

superiores vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar 

abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, 

considerando que para a sua satisfação há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. 

Tratando-se de demanda em que a parte autora controverta débito sub 

judice, havendo comunicação de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, é possível o deferimento da tutela provisória para a exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento em 

definitivo da ação, quando presentes os requisitos autorizadores. 3. 

Hipótese dos autos em que em nenhum momento o juízo de 1.º grau 

externa as razões de convencimento que lhe levaram a inverter o ônus da 

prova à concessionária, com base no artigo 6.º, VIII, CDC, razão porque 

imperiosa a reforma da decisão, quanto ao ponto, por ausência de 

fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, §1º, 11, caput, e 489, § 

1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076073196, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 

em 28/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova se opera em 

virtude da lei, independente do pedido da parte e da manifestação do 

magistrado, incumbindo, portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a 

existência dos débitos. 2. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos 

pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão 

judicial, esta colenda Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que 

não é dado ao suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos 

autos a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os 

requisitos caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina 

o art. 300 do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida : 1) 

ABSTENHA de suspender, ou se for o caso, RESTABELEÇA o 

fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora n.º 6/2147850-8 da 

parte Autora, em decorrência da suposta fatura em aberto no valor de R$ 

842,29 (oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), sob 

pena de multa diária inicial que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2) ABSTENHA de efetuar o cadastro da 
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requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária 

inicial que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação, no sentido de citar/intimar no endereço da reclamada Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na cidade de Primavera do 

Leste/MT. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, já designada para o dia 14.11.2018, as 08:40 

horas, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Primavera do Leste, 19 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125115 Nr: 7687-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso f. 105, é tempestivo, assim, visando 

preservar o princípio constitucional da eficiência remeto estes autos ao 

recorrente e posteriormente ao recorrido, para apresentar razões e 

contrarrazões do recurso, respectivamente, nos termos do artigo 600, do 

Código de Processo Penal, após, à conclusão para despacho único de 

recebimento, e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 18 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115131 Nr: 5650-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZENON STUCKUS SOBRINHO - 

OAB:60023

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ VANDERLEI BORILHO, Cpf: 

10601183860, Rg: 21.970.764, Filiação: Ivone Pereira Borilho e Florencio 

Borilho Filho, data de nascimento: 05/04/1969, brasileiro(a), natural de 

Cambara-PR, divorciado(a), motorista, Telefone 015-9177-8965. 

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 procedente o pedido, para condenar o 

réu JOSÉ VANDERLEI BORILHO, devidamente qualificado nos autos, às 

penas dos arts. 171, caput, por seis vezes, na forma do art. 71, ambos do 

Código Penal.Passo a dosimetria da pena.A pena prevista para este crime 

é de reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. O magistrado exasperou a 

pena-base em virtude das consequências do crime, visto que foi elevado 

o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas (...) Tal circunstância, por 

conseguinte, constitui fundamento idôneo à majoração da pena-base, tal 

como observada. 2. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 3. Ordem 

denegada”. (HC 154138-SP; 5ª Turma, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia 

Filho, Julg. 27/05/2013).Atenuo a pena em 3 meses em decorrência da 

confissão extrajudicial do réu (CP, art. 65, III, d), perfazendo um total de 1 

ano e 9 meses reclusão.Considerando que foram praticados seis delitos 

de estelionato, bem como o que dispõe o art. 71 do CP e a Tabela Flávio 

Augusto Monteiro de Barros, aumento a pena em metade, perfazendo o 

total de 2 anos e 7 meses e 15 dias de reclusão.Assim, perfaz-se o total 

de 2 anos 7 meses e 15 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva, 

ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.Fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no 

valor de dois salários mínimos e meio, que deverão ser pagos a entidade 

indicada pelo Juízo das Execuções Penais.Condeno o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

lancem-se o nome do réu no rol dos culpados, comuniquem-se o INI e o 

TRE, expeça-se guia de execução penal e se arquivem os autos, com as 

baixas necessárias.Primavera do Leste, 10 de março de 

2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001172-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BELTRAME (EXECUTADO)

 

1001172-95.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor total de R$ 300,00. 

Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON CARLOS ROZA (EXECUTADO)

GIRLEI ROSA BOFF (EXECUTADO)

 

1000117-75.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida. Mirela C.P.L.Gianetti Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001138-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EXECUTADO)

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

1001138-86.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento das diligências do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos mandados de citação, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. 

Mirela C.P.L.Gianetti Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (RÉU)

NEIDA PERUZZO (RÉU)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (RÉU)

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (RÉU)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA OAB - MT3036/O (ADVOGADO)

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271/O-O (ADVOGADO)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO)

 

1000419-41.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes para se manifestarem acerca da 

manifestação do perito quanto aos honorários. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35752 Nr: 4856-94.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 960,10, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.127/129, sendo que o valor de R$ 480,05 refere-se as 

custas e o valor de R$ 480,05 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 61742 Nr: 5035-86.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LARA GALGANI DE 

MELO VON DENTZ - OAB:15.295A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 84514 Nr: 3766-75.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALITA HILLMANN GRANKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, RAÍSSA 

GABRIELA DOS SANTOS SIQUEIRA - OAB:19421, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, THOMAZ H. R. DE CARVALHO - 

OAB:12.476/MS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 108121 Nr: 640-12.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ FINAZZI LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ARRUGA 

GONÇALVES - OAB:9802, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - OAB:11998-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 135381 Nr: 8174-70.2015.811.0040

 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: SEVERINO PRESOTTO - ESPOLIO, LENOIR PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-0-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 
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DA SILVA - OAB:33.327, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 211.648

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 136358 Nr: 8668-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TAVARES DE MIRANDA, IVANDRÉ GARCIA 

SALES, JURACI JORGE CAMICIA, LEDIO BARDINI, MARLENE ROSSETTO 

CAMÍCIA, MARINES TEREZINHA ROSETO GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 141873 Nr: 11549-79.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ANDERSON PIRES PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 143052 Nr: 316-51.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA SOELY BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLENE BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARD ADRIANE ALVES - 

OAB:OAB/MT 167.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 147168 Nr: 2589-03.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:, ROGERIO 

TELLES DE CARVALHO - OAB:11461-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 59797 Nr: 3095-86.2010.811.0040

 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: NOELY CECILIA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora 

para manifestar-se nos autos aCerca da devolução da Carta Precatória 

expedida para inquirição de testemunha, sem o devido cumprimento, COM 

URGÊNCIA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) RÉU: ANTONIO CARLOS MARCELINO. Desta forma, 

procedo a intimação da parte requerente para que, através de seu 

advogado, requeira o que entender de direito, notadamente no interesse 

em nova audiência de conciliação, uma vez que o requerido não foi 

intimado com tempo hábil para comparecimento. SORRISO, 19 de julho de 

2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001814-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. (AUTOR)

R. S. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT24093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. L. (RÉU)

 

Em cumprimento a solicitação em tela temos a informar que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o 

numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte 

emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. Atenciosamente, 

Neliezer Silva e Costa Filho Controlador de Arrecadação Departamento de 

Controle e Arrecadação-DCA / TJMT
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 209-76.1994.811.0040

 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: COPERSOL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE 

DO SOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PRIETO, JOÃO IGNÁCIO PRIETO, 

NESTOR SOARES DE SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 478,27, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.109/111, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2411 Nr: 226-49.1993.811.0040

 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: GERALDO ANTÔNIO RHODEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. DE MAD. SULTÃO DA MATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 447,44, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 70/73, sendo que o valor as custas judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46421 Nr: 3344-08.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:4.701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,26 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 180, sendo que o valor refere-se a custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41764 Nr: 4566-45.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SLAVIERO, MARIA DE LURDES SLAVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIVAL JOSE BETINELLI - 

OAB:74.635, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17.964-PR, 

EVERTON DIEGO GIESSLER - OAB:74627, JARBAS CASTILHOS DA 

SILA - OAB:64.833, PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - 

OAB:PR/58676, RODRIGO HERCULANO DE OLIVEIRA - OAB:333709

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 414,24, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 73/80., sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153679 Nr: 5696-55.2016.811.0040

 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: ÂNGELO VIRGINIO DAL MOLIN, EDSON DAL MOLIN, 

ELTON DALMOLIN, ÉVERTON DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA, CARLOS 

SÉRGIO TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 37.273,77, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.961, sendo que o valor de R$ 18.811,22 refere-se as 

custas e o valor de R$ 18.462,55 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 
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certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98630 Nr: 1202-55.2013.811.0040

 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: ANTONIO FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 547,64, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.187/200, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 134,24 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115101 Nr: 6433-29.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO ALBINO BAUMANN, VERALUCIA LANI BAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA ALBINO, OSMAR 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 547,64, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.31/33, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 134,24 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190772 Nr: 4584-80.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CLEMENTE JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, PEDRO MARINHO NUNES - OAB:342.373-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES - 

OAB:5190-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os Embargos à Execução interpostos pela 

parte Milton Clemente Juvenal é tempestivo, motivo pelo qual INTIMO a 

parte embargada para, querendo, apresentar a impugnação, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134178 Nr: 7557-13.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CLEMENTE JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80672 Nr: 74-68.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MEGUIRDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 certifico e dou fé que, em decorrência da carga realizada no prazo 

comum para o patrono da parte requerida, resultando em prejuízo para a 

outra parte, restabeleço o prazo para a parte autora, intimando-a para se 

manifestar no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108261 Nr: 770-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR FERNANDES SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:6.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES - 

OAB:13.387/GO

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte embargante para se manifestar 

da impugnação às fls. 135/140, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102478 Nr: 5407-30.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE, 

JONATHAN WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

LUCIANO SILLES DIAS- OAB 6913-A-MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 
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SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004740-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SERRA AROUCHA (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)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

16:10 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001678-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIDOR WURZIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

16:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003755-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FRANCA CHAGAS (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)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

16:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000585-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO BERGAMASCHI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

17:10 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000456-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DOS SANTOS SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

17:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

17:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001891-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

18:10 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003827-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

18:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003776-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOS SANTOS FAGUNDES (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)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 
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via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 02/08/2018, às 

18:50 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003873-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO INOCENCIO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

15:20 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL JOSE DE AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

15:40 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000908-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BARICHELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

16:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000724-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

16:15 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DOS SANTOS COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

16:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001959-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

16:45 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA BRASIL (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:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

17:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

17:15 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

17:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000378-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

17:45 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002972-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DE QUADROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

18:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002556-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

18:15 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 03/08/2018, às 

18:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003215-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR SCHILLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING (REQUERIDO)

 

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

autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida, via 

PJE, devendo instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, 

deverá o (a) patrono (a) comprovar nestes autos a distribuição, no prazo 

de 30 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102071 Nr: 4999-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA, EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA, 

JULIANO DA SILVA SANTOS, DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO 

LESSA, GUILHERME SANTOS LESSA, ANDRÉIA DE PAULA RAMOS 

SANTOS, EDILAINE APARECIDA QUERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218, EDUARDO PECZEK - OAB:22437-0, FERNANDO MENDES DA 

SILVA - OAB:6518 e 7.603/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente, para tanto, deverá efetuar o recolhimento 

da guia da certidão de Registro de Penhora (juntar cópia legível), no site do 

Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria 

para retirada do Termo/Certidão de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112233 Nr: 4163-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138975 Nr: 10121-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

ALICE MARIA BINSFELD, JOSÉ FLÁVIO, D AQUINO JOSE BORGES DE 

FREITAS, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA 

BINDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, IVANI MARIANI VOZNIAK - OAB:18.391, LENE ENGLER 

DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 
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deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149202 Nr: 3738-34.2016.811.0040

 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: LUCAS TADEU LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL DALSOQUIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.779,16, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 55., sendo que o valor de R$ 1.389,58 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.389,58 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52149 Nr: 2715-97.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, AIRTON CELLA, SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436

 VISTOS.

1. Trata-se de feito civil em fase de cumprimento de sentença.

2. Às fls. 393/394, antes mesmo da intimação da parte executada para o 

cumprimento voluntário da obrigação, foi determinada a penhora online do 

valor, o que restou efetuado às fls. 395/398, com a constrição de R$ 

11.472,64, valor este que foi vinculado a este feito, consoante informação 

de fls. 431.

3. Ocorre que, às fls. 400/402, a parte executada juntou petição noticiando 

cumprimento voluntário da obrigação com depósito judicial da quantia de 

R$ 9.108,61, apresentando comprovante na própria manifestação.

4. Seguiram-se manifestações de fls. 406/416, fls. 433/434, e fls. 447/449, 

nas quais as partes divergiram quanto ao valor total da obrigação devida, 

sendo que, ao final, às fl. 475/476, a parte credora desiste da perícia 

contábil antes deferida e pugna pelo “levantamento integral do valor 

depositado em Juízo” (sic).

5. Assim, diante da divergência existente quanto ao valor devido e da 

própria informação de dois depósitos judiciais vinculados ao feito, 

DETERMINO:

a) A vinculação do valor espontaneamente depositado em Juízo pela 

executada (R$ 9.108,61 – f. 400/402).

b) A intimação da parte exequente para que especifique a qual valor se 

refere quando pleiteia o levantamento integral da quantia depositada em 

Juízo.

c) A subsequente manifestação da parte devedora para que anua ou não 

ao pedido de levantamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4011 Nr: 1065-98.1998.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 VISTOS.

Recebo os recursos de apelação de fls. 1322/1328 e fls. 1332/1339, 

determinando a intimação de ambas as partes para apresentação das 

respectivas contrarrazões recursais.

Após, 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.: 99242 Nr: 1853-87.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, determino a 

apresentação de memória de cálculo atualizado nos autos da execução, 

nos termos definidos nesta sentença.Condeno a parte vencida ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 

2º, do NCPC.Havendo recurso de apelação, oportunize a apresentação de 

contrarrazões, após remeta-se os autos ao E. TJ, para processar e 

julgar.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100295 Nr: 3029-04.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA 

THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que após o decurso de cinco anos da 

propositura da ação, a parte exequente pugna pela citação dos 

executados. No entanto, ainda que as tentativas de citação restaram 

inexitosas, os executados constituíram advogado, embargaram execução 

(cód. 99242) e contestaram na ação cautelar (99138), ações que tem o 

mesmo objeto, qual seja, CPR nº 27/2012.

Desse modo, entendo que houve o comparecimento espontâneo dos 

executados, nos termos do artigo 239, §1º, do CPC, sendo inequívoco o 

conhecimento destes dos termos da execução, portanto, a citação 

pessoal neste feito é desnecessária, pelas razões já expostas.

Indefiro o pedido de prisão civil do depositário infiel, uma vez que tal 

instituto há muito restou superado em nosso ordenamento jurídico.

Tendo em vista a notícia de venda do bem ofertado em garantia da dívida, 

sem a devida autorização judicial, cabe a parte exequente manifestar na 

forma do disposto no artigo 792 e seguintes do CPC, uma vez que a venda 

foi celebrada entre os familiares dos executados.

Não obstante, intime-se a parte exequente para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive, para requerer 
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a conversão da execução, com planilha atualizada do valor da dívida e, 

após 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.: 99138 Nr: 1749-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, LEOCLIDES 

BEDIN, FABIANO RODRIGO FIUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA 

THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:114387/MG

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO, ajuizado por 

IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA em face do VILSON DELMAR 

THEVES e HELENA SOUZA THEVES, ambos representados e qualificados 

nos autos. Às fls. 436/438, a autora noticia que o bem imóvel ofertado em 

caução foi alienado pelos requeridos, pugnando pela decretação da prisão 

civil destes, bem como pela integralização do valor da caução.

Pois bem. Os documentos de fls. 439/442 comprovam a alienação do 

imóvel ofertado em caução. Assim, determino a intimação da parte 

requerida para que, no prazo de 15 dias, apresente bens/valores em 

substituição à caução.

No mais, rejeito desde já a pretensão de prisão civil do depositário infiel 

por se tratar de medida vedada pelo ordenamento jurídico (Súmula 

Vinculante 25 – STF).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143252 Nr: 401-37.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Guarda com Pedido Liminar de Busca e Apreensão 

promovida por ANA PAULA DOS SANTOS, em face de SEBASTIÃO 

FERREIRA DA SILVA, todos qualificados nos autos.

 Intimada e advertida para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, a parte autora permaneceu inerte/omissa. Às fls. 89 foi determinada 

a intimação da advogada para que informasse nos autos o endereço 

atualizado da autora. Às fls. 91/93 foi informado pela advogada que esta 

não logrou êxito em suas buscas. Ademais, verifica-se que a parte autora 

mudou de endereço sem comunicar o Juízo, demonstrando desinteresse 

pelo deslinde da demanda.

 Às fls. 94/95 o parecer ministerial foi favorável à extinção do feito pelo 

abandono da parte autora.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148313 Nr: 3207-45.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DAS DORES BESSA, ANGELICA ALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA 

CAMPOS DE ABREU NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:6312-A, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 Vistos.

 SENTENÇA

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de 

Valores e Indenização de Benfeitorias proposta por JOÃO DAS DORES 

BESSA e ANGÉLICA ALVES FERREIRA, em face de ALESSANDRO NICOLI 

e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, todos qualificados nos 

autos.

As partes apresentaram petição conjunta de acordo às fls. 1043/1044 e 

fls. 1047/1054. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo assinaturas das 

partes e/ou procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

1043/1044 e fls. 1047/1054, e, em consequência julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado, observando-se, em caso de 

omissão, o disposto no artigo 90, § 2º e § 3º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo.

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

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136075 Nr: 8520-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DAS DORES BESSA, ANGELICA ALVES 

FERREIRA, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU 

NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:6312-A, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, TIAGO PACHECO 

DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Vistos.

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por PÔR DO 

SOL URBANIZAÇÕES LTDA, em face de JOÃO DAS DORES BESSA, 

ANGÉLICA ALVES FERREIRA, ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA 

CAMPOS DE ABREU NICOLI, todos qualificados nos autos.

As partes apresentaram petição de acordo às fls. 556/557 e fls. 558/565. 

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo assinaturas das partes e/ou procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

556/557 e fls. 558/565, e, em consequência julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado, observando-se, em caso de 
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omissão, o disposto no artigo 90, § 2º e § 3º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo.

Igualmente, após o trânsito em julgado, certificado, expeçam-se os alvarás 

de levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma 

convencionada entre as partes.

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

CUMPRA-SE.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001906-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE CARVALHO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001906-75.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUZILENE CARVALHO ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 07/03/2018 (Num. 13569642) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 

15h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001558-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABRANTES & ABRANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001558-57.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ABRANTES & ABRANTES LTDA RÉU: CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO Vistos etc. Sobre os 

embargos de declaração de Num. 13867025, manifeste-se a parte 

requerida. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004917-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004917-49.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOAO NUNES DA SILVA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO SGOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003551-72.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOSE APARECIDO SGOTI RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54373 Nr: 4754-67.2009.811.0040

 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: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN CUNHA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003717-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DERIVAN CUNHA PINHEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

DERIVAN CUNHA PINHEIRO em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição, pois realiza 

somente saque e pagamentos no débito com o cartão. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a reclamante em nenhum 

momento comunicou a empresa sobre o relatado, alega por mero 

aborrecimento. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. 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, 31 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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WISLIN JEUNE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000317-19.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: WISLIN JEUNE EXECUTADO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. I - Tendo em 

vista o depósito acostado no id. 13026035, bem como a manifestação da 

parte exequente constante no id. 13543801, dou por cumprida a obrigação 

a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 13543801. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 13 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. BRADESCO S/A CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO PROCESSO N. 

8010508-04.2016.8.11.0040 (D) I - A parte reclamante alterou seu 

endereço sem comunicar ao juízo (ID 1940597), do modo que sua 

intimação para a audiência una de conciliação, instrução e julgamento 

deve ser tida por eficaz (Lei n. 9.099, art. 19, § 2º). II – Diante de sua 

ausência injustificada ao ato, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito (Lei n. 9.099/95, art. 51, I). III - Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). IV - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se apenas o polo ativo, já com o cálculo 

das custas a pagar. V - Com o trânsito em julgado - e cumprido o item 

2.14.11 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. Sorriso/MT, 18 de outubro de 2016. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001288-04.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ELAINE DE SOUSA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de reclamação 

proposta por ELAINE DE SOUSA CONCEICAO em face de BANCO 

BRADESCO SA, em que pretende: a) a condenação do banco reclamado 

em dano moral. b) a inversão do ônus da prova e c) declaração de 

inexistência de debito. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. 

Aduz, porém, que desconhece o valor cobrado pelo banco reclamado. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. A parte reclamada, por seu 

turno, alegou a inexistência de ato ilícito e nexo causal, bem como a 

legitimidade da cobrança realizada, motivo pelo qual requer o indeferimento 

dos pedidos iniciais. Não foi apresentado impugnação. É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão 

pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os fins 

legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano 

moral. No caso, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito a ensejar a 

reparação pretendida pela parte reclamante. De início, não se pode perder 

de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à instituição 

financeira reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte reclamante. A despeito disso, penso que no caso concreto a 

instituição financeira reclamada logrou êxito em demonstrar que agiu no 

exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte reclamante 

em cadastros de restrição ao crédito, pois os débitos efetivamente 

existiam. Ademais, a instituição financeira demonstrou, através de boletos 

e movimentação financeira, que o reclamante não tinha quitado totalmente 

o debito, por outro lado, a reclamante não juntou em nenhum momento 

qualquer comprovante de pagamento que comprove o alegado em sua 

inicial. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

30 de março de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003368-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SAGIORATO VICARI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003368-04.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca do comprovante pagamento juntado no ID. 

11666676 e 11666686. Sorriso/MT, 19 de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003357-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GNOATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1003357-38.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 19 DE DEZEMBRO 

2018 ÀS 10H40MIN para realização da audiência de conciliação, ficando 

ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA FRANCISCA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000210-04.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CARTÃO 

DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Processo: 

8010214-49.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. I - Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DEIXO DE 

RESOLVER O MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem custas. 

IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. 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. 9099/95 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. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANGELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010028-26.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARCOS ANGELO Intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 10 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010513-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SCHROEDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MATHEUS TRANSP R (EXECUTADO)

SERSA EXPERIAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RICARDO JOSE CARNIELETTO OAB - PR40016 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010513-94.2014.8.11.0040. REQUERENTE: AIRTON SCHROEDER 

REQUERIDO: SERSA EXPERIAN, TRANSPORTADORA MATHEUS TRANSP 

R I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito 

como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. SORRISO, 10 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002582-57.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16 e da Portaria 161/2017-PRES, bem como considerando 

que a patrona da reclamada WHIRLPOOL S.A, Dra. ELLEN CRISTINA 

GONCALVES PIRES, não havia sido habilitada nos autos até a presente 

data, logo não havia recebido a intimação da sentença pelo Diário da 

Justiça Eletrônico, impulsiono estes autos a fim de intimá-la da sentença 

proferida no Id. 10851818. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. Kelly Cimi 
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Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GONCALVES IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010765-63.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, referente ao pagamento do débito 

remanescente feito pela parte Reclamada, no prazo de 05 dias, devendo 

informar a conta para transferência, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002548-82.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018 ÀS 11:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 19 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-74.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CONFECCOES REQUINTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010094-74.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: COMERCIO DE CONFECCOES 

REQUINTE LTDA - ME EXECUTADO: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA I - 

Tendo em vista o depósito acostado no id. 11436150, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no id. 12473261, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 12473261. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MAUL GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004620-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI MAUL GALLO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 13903748, bem como a manifestação da parte 

exequente constante no id. 14005852, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 14005852. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX HIDEMI KORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001994-84.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALEX HIDEMI KORIM 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13186554, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 13974941, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13974941. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010748-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PAULO TRINDADE ABDALLAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS OAB - 

MT0016813A (ADVOGADO)

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

RMS - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010748-61.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ERICK PAULO TRINDADE 

ABDALLAH EXECUTADO: RMS - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, 

BANCO BMG I - Expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada no id. 12580549, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 11333922. 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 
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cento) sobre o montante remanescente da condenação, nos termos do 

art. 523, § 2º, 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, sua impugnação. IV - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

manifestando-se acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010867-85.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA SIMOES ALMEIDA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010867-85.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: THALITA SIMOES ALMEIDA 

DUTRA EXECUTADO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no 

id. 6811219, bem como o cálculo do contador judicial constante no id. 

12161113, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Isento de 

custas e honorários. IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. V - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002010-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE INGLES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002010-04.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ELIANE INGLES DA SILVA I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 9860456, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 13403110, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13403110. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 9 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011000-64.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LEAL DE SOUZA PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011000-64.2014.8.11.0040. REQUERENTE: VALDINEIA LEAL DE SOUZA 

PIRES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA 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, 6 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000724-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000724-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE SILVA CABRAL 

REQUERIDO: OI S.A I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a 

constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 9 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002903-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002903-92.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT I - Retifique-se o 
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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, 9 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004243-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANEZIO FERNANDES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004243-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP REQUERIDO: ANEZIO FERNANDES JUNIOR Ante a ausência 

justificada da parte reclamante (ID 14206675), designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 18h10min. Cite-se a 

reclamada e intime-se a parte reclamante, com as advertências legais. 

SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FARIA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000664-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SIMONE FARIA ROSSI 

REQUERIDO: ARMINDO MANOEL DA SILVA Tendo em vista a ausência do 

retorno de intimação da parte reclamada acerca da audiência realizada no 

ID 13582136, redesigno o ato para o dia 19 de dezembro de 2018, às 09h. 

Intimem-se, expedindo-se o necessário. SORRISO, 18 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001033-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001033-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA COMERCIO DE MOVEIS 

E DECORACOES LTDA - EPP REQUERIDO: NATALY MELLO DE OLIVEIRA 

Designo audiência de conciliação para o dia 19 de dezembro de 2018, às 

09h40min. Intime-se a parte reclamante e cite-se a parte reclamada no 

endereço indicado no ID 14160749, com as advertências legais. SORRISO, 

18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001035-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR LEITE DE ALMEIDA DAL MORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001035-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA COMERCIO DE MOVEIS 

E DECORACOES LTDA - EPP REQUERIDO: IVANIR LEITE DE ALMEIDA DAL 

MORO Designo audiência de conciliação para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 09h50min. Intime-se a parte reclamante e cite-se a parte 

reclamada no endereço indicado no ID 14165702, com as advertências 

legais. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004467-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LIMA DA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004467-09.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: THIAGO LIMA DA MOTTA Designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de dezembro de 2018, às 10h. Intime-se a parte 

reclamante e cite-se a parte reclamada no endereço indicado no ID 

14179718, com as advertências legais. SORRISO, 18 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003228-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico para os devidos fins que, nesta data, remeti a 

presente Carta Precatória à Central de Mandados para o devido 

cumprimento. Sorriso/MT, 19 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROSSET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002445-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO ROSSET REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Como é sabido, o Município de Sorriso não 

adota política conciliatória em demandas judiciais, diante do que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, dispenso a 

realização de audiência de conciliação e determino o cumprimento do 

seguinte trâmite processual: 1) cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 2) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 3) conclusos para 

análise. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MLFL - JOIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002455-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILVANO DE AVILA 

REQUERIDO: MLFL - JOIAS LTDA - ME Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia 

do comprovante de inclusão no cadastro de restrição ao crédito legível e 

sem recortes, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do 

NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos imediatamente conclusos. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002642-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DA CONCEICAO VERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIANY KAROLINE DE JESUS BORGES OAB - MT24668/O (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO PAZINATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002642-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAX DA CONCEICAO VERAS 

REQUERIDO: ANILDO PAZINATO Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, incluindo no polo passivo 

da demanda a pessoa jurídica responsável pela inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, conforme constante no extrato juntado no id. 

13302542, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do 

NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos imediatamente conclusos. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002015-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002015-89.2018.8.11.0040. AUTOR: CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO 

RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Como é sabido, o Município de Sorriso 

não adota política conciliatória em demandas judiciais, diante do que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, dispenso a 

realização de audiência de conciliação e determino o cumprimento do 

seguinte trâmite processual: 1) cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 2) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 3) conclusos para 

análise. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002654-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEUZIMAR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002655-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUSINETH BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 
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ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte 

requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002467-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRE ROBERTO 

GRISON REQUERIDO: MARIJANE FONTES DA SILVA Intime-se a parte 

exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos o referido título extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 485, I, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos. SORRISO, 16 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002696-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SANTANA DE ARRUDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002696-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JURANDIR SANTANA DE 

ARRUDA MIRANDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro lado, tem-se 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos débitos objeto da ação. 

Por fim, a parte reclamada deverá se abster de proceder um novo registro 

dos débitos impugnados junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em 

cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento final da ação. Fixo 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III - Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício 

desta Comarca, para suspensão do protesto. IV - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE OLIVEIRA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002740-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SALETE DE OLIVEIRA MOTTA 

REQUERIDO: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA, MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro lado, tem-se 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos débitos objeto da ação. 

Por fim, a parte reclamada deverá se abster de proceder um novo registro 

dos débitos impugnados junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em 

cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento final da ação. Fixo 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III - Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício 

desta Comarca, para suspensão do protesto. IV - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002761-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SUZANA PADILHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Em que pese a argumentação 

do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Demais disso, os documentos que instruem a inicial 

não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-45.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEGINALDO DE JESUS CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002781-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEGINALDO DE JESUS 

CAMPELO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro 

lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente a restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

providencie a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002824-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002824-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELLY BISPO DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANGELA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002947-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BENEDITA ANGELA DA SILVA 

MACIEL REQUERIDO: BANCO BMG I - Em que pese a argumentação da 

parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte 

requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SARLENE LIMA COSTA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003011-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SARLENE LIMA COSTA 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 
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cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001396-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001396-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRENDA LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outra anotação restritiva em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER JAYANE DE SOUZA CAVASSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CEM SA (REQUERIDO)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003001-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JHENNIFER JAYANE DE 

SOUZA CAVASSOLA REQUERIDO: LOJAS CEM SA, LUIZACRED S.A. 

SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002594-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003147-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 
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poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 16 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FLORES WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MEGNE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

ART'S REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003162-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NADIR FLORES WEBER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO ITAUCARD S/A, CARLOS 

DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME, MEGNE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP, ART'S REAL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do protesto 

indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos 

débitos objeto da ação. Por fim, a parte reclamada deverá se abster de 

proceder um novo registro dos débitos impugnados junto ao Cartório de 

Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, até o 

julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III - 

Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para suspensão do 

protesto. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003202-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003288-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA 

- ME Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se 

a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a 

inicial com os seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003290-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 143 de 519



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003292-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003319-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIANE PEREIRA PEZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003319-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JENIANE PEREIRA PEZZINI 

REQUERIDO: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E 

TECNOLOGIA LTDA I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico 

que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro lado, tem-se 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos débitos objeto da ação. 

Por fim, a parte reclamada deverá se abster de proceder um novo registro 

dos débitos impugnados junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em 

cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento final da ação. Fixo 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III - Oficie-se ao 1º Tabelionato de 

protesto de títulos da Comarca de Ponta Grossa/PR, para suspensão do 

protesto. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002892-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER MARQUES SIQUEIRA OAB - GO11730 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002892-29.2018.8.11.0040. AUTOR: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 

HOSPITALARES - EIRELI RÉU: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, CONSORCIO 

PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES Como é sabido, os 

demandados não adotam política conciliatória em demandas judiciais, e 

sequer tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, 

decido/determino: 1) Cancelo a audiência de conciliação designada neste 

feito; 2) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 3) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 4) conclusos ao final para análise. SORRISO, 17 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003207-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003207-57.2018.8.11.0040. AUTOR: WILSON MOREIRA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de irregularidade do auto 

de infração de trânsito “SINFRA-111200”, o que recomenda flexibilização 

da exigência probatória. A par disso, se procedentes as alegações da 

parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes do impedimento de emissão do novo Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo necessário para seu regular labor como 

caminhoneiro. Por outro lado, tem-se que o reclamado poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o auto de infração, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar ao reclamado a imediata suspensão dos efeitos do auto de 

infração impugnado até o julgamento final da ação, estando 

consequentemente vedada a prática de qualquer ato em decorrência de 

seu não pagamento, tal como a abstenção da expedição de novo 

Cert i f icado de Regis t ro  e  L icenc iamento do Veícu lo 

CAR/CAMINHÃO/CARROC FEC., placas AJV1975, RENAVAN 

00755608702, de propriedade do reclamante, sob pena de multa no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 

297). III - Oficie-se à 37ª Ciretran local para que suspenda a infração. IV - 

Por fim, como é sabido, o ESTADO DE MATO GROSSO não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. V - Pelo exposto, decido/determino: 1) dispenso a 

realização de audiência de conciliação; 2) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

3) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 4) conclusos ao final para análise. 

SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILHIAM SILVA DOS ANJOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003345-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WILHIAM SILVA DOS ANJOS - 

ME REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do protesto 

indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos 

débitos objeto da ação. Por fim, a parte reclamada deverá se abster de 

proceder um novo registro dos débitos impugnados junto ao Cartório de 

Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, até o 

julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III - 

Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para suspensão do 

protesto. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVESTRE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003457-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO SILVESTRE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico 

que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro 

lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente a restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

providencie a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003522-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MOURA PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003522-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE MOURA PEREIRA DA 

LUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, SERASA S/A. I - No que tange 

à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 17 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003550-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA NASCIMENTO WICHROWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003550-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELLA NASCIMENTO 

WICHROWSKI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 
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contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 17 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003572-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAROLA VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003572-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDILEUZA OLIVEIRA DE 

AMORIM REQUERIDO: PAROLA VEICULOS LTDA - ME I - No que tange à 

medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 17 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003624-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MELO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003624-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: INEZ MELO PEREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - Em que 

pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 17 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003627-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003627-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILDO FERNANDES DA 

COSTA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 17 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO)

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO)

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003665-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO RIOS ALVES 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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PUREZA GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001987-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PUREZA GONCALVES 

RIBEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Como é sabido, o 

demandado não adota política conciliatória em demandas judiciais, e 

sequer tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, 

decido/determino: 1) Cancelo a audiência de conciliação designada neste 

feito; 2) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 3) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 4) conclusos ao final para análise. SORRISO, 17 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002242-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA 

MENDES REQUERIDO: BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA I - Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não 

é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não 

demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra 

este magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da parte 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 17 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002777-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002777-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEBIO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Tendo em vista que a 

demanda está distribuída em nome de Clebio Marques da Silva em face do 

Banco Santander (Brasil) S/A, ao passo em que na petição inicial consta o 

nome de Greice Kelly Marques da Silva e Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de energia S.A, intime-se a reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, esclareça qual o polo ativo e passivo da demanda, bem como 

se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do feito. SORRISO, 

17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RAMOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001276-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: MARCELO RAMOS DE ALMEIDA I - Tendo em vista que a 

citação deverá ocorrer conforme disposto no art. 18 da Lei nº 9.099/95, 

bem como que somente é possível a intimação e não a citação por 

qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei n. 9.099/95), indefiro 

o peticionado no id. 13752402. II - Intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). III - Decorrido o prazo 

acima, sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. SORRISO, 

17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000922-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA POLIANA DE ARAUJO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000922-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: CATIA POLIANA DE ARAUJO ROCHA Indefiro o 

pedido de pesquisa de endereços formulado pela parte reclamante (id. 

13862744), porquanto somente é possível em hipóteses excepcionais, o 

que não é o caso, tendo em vista que não esgotados todos os meios de 

buscas para localização da parte reclamada. Assim, intime-se a parte 

reclamante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, III, 

do NCPC). Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ABILIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOARES DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002790-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DONIZETE ABILIO DE AMORIM 

REQUERIDO: MARCOS SOARES DA SILVA I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Demais disso, não se vislumbra 

verossimilhança do alegado, vez que a venda do veículo poderia ter sido 

comunicada pelo próprio reclamante ao DETRAN, no prazo de 30 dias, 

conforme dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. II - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010851-34.2015.8.11.0040

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:

OSVALDO MARTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010851-34.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: OSVALDO MARTINI Vistos etc. 

Em que pese o pedido de Num. 14104607, verifica-se que a reclamante 

informou em Num. 4578863 que o executado pagou administrativamente, 

após o ajuizamento da ação, o montante de R$ 3.550,00, relativo ao débito 

excutido, valor que não foi abatido do cálculo apresentado com o pedido 

de penhora de Num. 14104607. Sendo assim, intime-se o exequente para, 

no prazo de cinco dias, apresentar demonstrativo de débito atualizado, 

abatendo-se os valores cujo pagamento reconheceu em Num. 4578863, 

sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002743-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MUNARO LIVI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002743-33.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: ALCIONE MUNARO LIVI 

EXECUTADO: LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO I - 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) II 

– 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). III - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. IV – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 19 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE DOS REIS RAGIOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JIAN CARLOS VIGOLO (REQUERIDO)

LUCAS DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004517-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALCILENE DOS REIS 

RAGIOTTI REQUERIDO: LUCAS DA SILVA SANTOS, JIAN CARLOS 

VIGOLO 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, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004541-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004541-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: TONINHO CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME 

Vistos etc. Indefiro o pedido de reconsideração constante no id. 

13948584, pois além de inexistir em nosso ordenamento tal previsão, 

independentemente da devolução de uma das correspondências 

expedidas para citação do reclamado, sem o devido cumprimento, certo é 

que consta nos autos mandado de citação e intimação do reclamado, 

devidamente cumprido (Num. 12582461). Ademais, inexiste nos autos 

qualquer comprovação de que a Secretaria teria induzido a reclamante a 

erro, visto que é de responsabilidade da parte (através de seu patrono) 

verificar, in totum, os andamentos processuais, bem como comparecer na 

audiência de conciliação, visto que intimada. Desta feita, cumpra-se 

integralmente a sentença proferida no id. 13883858. Intime-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003466-86.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MOGLY ADAS COSTA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 19 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EVANDRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003964-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ EVANDRO PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I - Retifiquem-se 

o registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 19 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010829-39.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO LANZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A I - Trata a presente 

execução de obrigação de fazer, de modo que determino, nos termos do 

art. 536 e art. 525 do NCPC, a intimação da parte executada para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, consistente no 

cancelamento da linha telefônica do reclamante sob o n. 66-9.9624-8457. 

Fixo multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de 

descumprimento. II - O prazo para impugnação correrá do decurso do 

prazo assinalado no item anterior, independentemente de nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). III - Decorrido o prazo acima sem cumprimento, 

renove-se a conclusão para análise dos demais pedidos constantes no id. 

13044460. SORRISO, 19 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002858-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDA JULIA LOUZADA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA DAS CHAGAS OAB - RO6205 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002858-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLENILDA JULIA LOUZADA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, 

com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Em que pese a 

pretensão da parte reclamante, verifico que o presente feito exige análise 

de matéria adstrita à competência da Justiça Federal. Com efeito, a parte 

reclamante pugna pela expedição de diploma de nível superior cursado em 

instituição privada, contudo, por exercer a reclamada função delegada do 

Poder Público Federal, afastada está a competência deste Juízo, 

consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. 

DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. 

INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 

1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino 

e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da 

Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o 

credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista 

o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o 

julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de 

diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. 

3. Agravo regimental não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 

com Agravo nº 754627/DF, 2ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 

17.11.2015, unânime, DJe 14.12.2015). RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 

SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE 

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – PRECEDENTES – 

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 762.119/PR, Segunda Turma, 

Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 10/10/14). Ante o exposto, 

REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e deixo de analisar o mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. Cancelo a audiência designada neste feito. Sem 
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honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 16 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002951-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO I - Alegando a 

parte reclamante desinteresse no prosseguimento da ação (id. 13606561), 

deixo de analisar o mérito do presente feito, com fundamento no art. 485, 

VIII, do NCPC. II - Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Arquive-se. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003192-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS METROPOLITANA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO RIBEIRO OAB - 011.270.435-28 (REPRESENTANTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003192-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS 

METROPOLITANA LTDA REPRESENTANTE: CARLOS ANTONIO RIBEIRO 

REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A., ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de dívida c/c reparação de danos morais ajuizada por 

COMERCIAL DE ALIMENTOS METROPOLITANA LTDA, representada pelo 

proprietário CARLOS ANTONIO RIBEIRO, em face de GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A e ITAÚ 

UNIBANCO S.A. Compulsando os autos constato a incompetência territorial 

deste juízo, pois não configurada nenhuma das hipóteses do art. 4º, da Lei 

n. 9.099/95. Ressalte-se a empresa reclamante está sediada na Rua Rio 

do Meio, n. 267-E, Bairro Itacaranha – Salvador/BA, inexistindo, deste 

modo, qualquer vínculo com este juízo. Além disso, o valor da causa 

atribuído pela parte reclamante, segundo o conteúdo econômico de cada 

uma das pretensões (art. 292, VI, do NCPC), extrapola a competência 

deste Juizado Especial (art. 3º, I, da Lei n. 9.099/95), porquanto somente a 

pretensão consiste na declaração de inexistência de débito alcança o 

montante de R$91.282,82 (noventa e um mil duzentos e oitenta e dois reais 

e oitenta e dois centavos) valor que extrapola o limite legal de 40 

(quarenta) salários mínimos, e reforça ainda mais a incompetência deste 

juízo para o julgamento do feito. Ante o exposto, REJEITO A INICIAL, pois 

reconheço a incompetência territorial do juízo e incompetência em razão 

do valor da causa e, consequentemente, DEIXO DE ANALISAR O MÉRITO, 

nos termos do art. 51, II e III, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, I, do NCPC. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003549-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003549-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. I - Alegando a parte reclamante desinteresse 

no prosseguimento da ação (id. 13606561), deixo de analisar o mérito do 

presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Sem custas. 

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. SORRISO, 17 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001423-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANTONIO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I – Já decorrido o prazo postulado no id. 13334785, e considerando que 

embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do 

art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem custas. IV - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006238-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006238-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE MACHADO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13910006, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 13943869, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13943869. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 18 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005167-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005167-82.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JAILSON FERREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

13283830, bem como a manifestação da parte exequente constante no id. 

13223283, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 13223283. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006281-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006281-56.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 13910286, bem como a manifestação da parte 

exequente constante no id. 13943883, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 13943883. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006373-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006373-34.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDILIANE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13864149, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 13877067, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13877067. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 18 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001475-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI TERESINHA DAL MAGRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001475-12.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ELOI TERESINHA DAL MAGRO 

EXECUTADO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 14055906, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 14209073, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

14209073. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 18 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000955-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RENATA CORREIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14232496), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000956-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RENATA CORREIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14232586), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000957-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RENATA CORREIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14232840), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000958-36.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RENATA CORREIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14232997), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000959-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RENATA CORREIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14233214), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY GOMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000968-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEY GOMES DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14234755), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY GOMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000969-65.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEY GOMES DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14234821), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004813-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SIRLENE DOS SANTOS 

AGUIAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14249168), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000725-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

9257261), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001827-33.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANALICE DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

10607477), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003239-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003239-96.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PATRICIA FERNANDES 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

10336745), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 17 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA VIRGINIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001062-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAMELA VIRGINIA COSTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - Alegando a parte reclamante desinteresse 

no prosseguimento da ação (ID 14226013), julgo extinto este feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC, 

dispensada a anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º). 

II - Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. 

SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 142937 Nr: 239-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Assiste razão ao MPE em sua manifestação de fl. 133.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

com a finalidade de realização de audiência para proposta de Suspensão 

Condicional do Processo, nos termos da proposta do MPE de fls. 40/41.

Desde já, em caso de não aceitação da proposta, vistas as partes para 

alegações finais, e após, concluso para sentença.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro
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 Cod. Proc.: 194113 Nr: 6373-17.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. WALTER DJONES RAPUANO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do calculo de 

pena de fl.98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 130793 Nr: 5757-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Intimação do advogado do reeducando Dr. MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA, para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do 

calculo de pena de fl. 374.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 1404-03.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Intimação do advogado do reeducando Dr. DANILO MILITÃO DE FREITAS 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do calculo de 

pena de fl.950/951.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 21238 Nr: 1408-84.2004.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868/A

 Vistos etc.

Considerando que o Sr. Ananias Barros, possui advogado constituído nos 

autos 149579 da Terceira Vara Cível desta Comarca, Dr. Leonardo Zanella 

Bonetti e Dr. Rogério Ferreira da Silva, intime-os para que no prazo de 5 

(cinco) dias, indique o endereço atualizado do acusado Ananias, para 

restituição da fiança vinculada aos autos.

Após o decurso do prazo com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91759 Nr: 5396-35.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO, 

Filiação: Cicero Pereira do Nascimento e Marta de Matos Nascimento, data 

de nascimento: 09/07/1972, brasileiro(a), natural de Minas Gerais-MS, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 9964-7781. 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 de sua Promotora de Justiça em exercício nesta comarca 

abaixo firmada, no uso de sua atribuição constitucional, vem, com base no 

incluso Inquérito Policial oferecer denúncia em face de David Ferreira do 

Nascimento, pela prática do seguinte fato delituoso. Conssta do referido 

procedimento investigatório que no dia 04/10/2008, por volta das 

21h30min, na Rua São Marcos, esq. com a Ru São Sebastião, o acusado 

agindo com animus necandi, matou Leonir dos Santos, desferindo-lhe 02 

diasparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões constante no mapa 

topográfico de fl. 57. Segundo restou apurado, a vítima estava na 

residência de seu irmão Adair dos Santos fazendo um churrasco, local 

onde também se encontrava o acusado, momento em que oofendido e 

outras pessoas perceberam que o increpado trazia consigo uma arma de 

fogo. imediatamente o ofendido se aproximou do acusado solicitando que 

este erguesse sua camisa, a fim de verificar o que o mesmo portava, 

pedido negado pelo increpado, instsante emque a vítima golpeou o 

acusado na cabeça, tendo est sacado sua arma e efetuado dois disparos 

contra a vítima, alejando-a na direção do abdomem e parte inferior do 

tórax, tendo os familiares da vítima conseguido retirar a arma de fogo do 

acuado. A Polícia e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, levando-a 

para o Hospital Regional desta cidade, a vítima foi socorrida por populares, 

contudo veio óbito a caminho do Hospital. Ane o exposto denúncia David 

Pereira do Nascimento, como incurso nas penas do arigo 121 Caput do CP, 

aplicando-lhe o disposto na Lei n. 8.072/90, requerendo que recebida e 

autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação por escrito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP fl. 

117, e determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, 

sem a apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, 

abra-se vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa 

preliminar, venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 13 de junho de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184144 Nr: 253-55.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Código nº. 184144

Vistos etc.

Diante da juntada da oitiva da testemunha de Defesa Aline, designo 

audiência para interrogatório do réu para o dia 24 de julho de 2018, às 

14h.

Intime-se/requisite-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 17 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161076 Nr: 9757-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDROINO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 547,64, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 279/285, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 134,24 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191559 Nr: 5004-85.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI GAZZOLA GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 Processo: 5004-85.2018.811.0040 (código 191559)

VISTOS/MV

Oficie a Politec para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas envie o 

laudo definitivo de eficiência da arma.

Após, abra-se vistas novamente para as alegações finais.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186007 Nr: 1704-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWUDA, DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 (...)DISPOSITIVO .I – DIEGO WESLEY URIVES DE ARRUDA.- :Em razão da 

aplicação da regra prevista no art.69, do CP, ou seja, do concurso 

material, tendo em vista que o acusado, mediante mais de uma ação, 

praticou dois crimes, aplico cumulativamente as penas privativas de 

liberdade, de forma que a pena definitiva resta fixada em 12 (doze) anos e 

08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 110 (cento e dez) 

dias-multa, estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente, devido a situação econômica do réu.A pena será cumprida 

em regime inicial fechado, em conformidade com o comando normativo 

estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘a’ do Código Penal, sendo certo que o 

período em que o acusado está preso não é o suficiente para a 

modificação do regime.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito eis que não preenchidos os requisitos previstos no 

art.44, do CP.Consoante dispõe o §1º, do art.387, do CPP, mantenho a 

prisão cautelar do acusado, por permanecerem os motivos que a 

decretaram, a garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do 

agente, revelada pelo seu modus operandi, caracterizada pelas 

circunstâncias concretas em que sua prisão em flagrante ocorreu, 

mormente porque fixado regime inicial fechado de cumprimento de pena 

privativa de liberdade, sendo certo que o acusado permaneceu preso 

durante toda a tramitação do feito.II – DENOILSON BORGES DA SILVA.(...). 

c) Da pena definitiva:A pena do acusado resta fixada em 08 (oito) anos e 

08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, 

estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

nacional vigente, devido à situação econômica do réu. Fixo o regime inicial 

de cumprimento de pena como sendo o fechado, sendo que o tempo de 

prisão provisória não é o suficiente para fixação de regime diverso.Deixo 

de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja 

vista não preenchidos os requisitos exigidos no art.44, do CP.Consoante 

dispõe o §1º, do art.387, do CPP, mantenho a prisão cautelar do acusado,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 194598 Nr: 6630-42.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANE DANIELI AUGUSTA DE CRISTO, 

ALESSANDRA LENZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA 

TAVARES - OAB:17937

 Certifico e dou fé quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso em sentido 

ofertado pelo Ministério Público às fls. 51/73. Assim, remeto o presente 

para defesa a fim de, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181004 Nr: 9663-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JESSICA DINIZ MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9663-74.2017.811.0040 Código: 181004

VISTOS/ MV

Trata-se de incidente procedimental criminal já exaurido na sua essência e 

finalidade, destarte, forte na normatização estanque no Provimento 

10/2007/CGJ e CNGC/MT, DETERMINO o ARQUIVAMENTO definitivo destes 

autos, assim procedendo o(a/s) diligente gestor(a/s) judicial mediante 

anotações e baixas necessárias.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 28 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 159472 Nr: 8839-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal pública, para 

ABSOLVER o réu, com lastro no art.386, VII, do CPP.Ciência ao 

MPE.Oficie-se aos órgãos criminais registrais, como de estilo.Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de praxe. Sem custas.Ás 

providências, expedindo-se o necessário.P.R.I .C.De Sorriso/MT, 16 de 

abril de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145437 Nr: 1669-29.2016.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para 

CONDENAR IAGO CESAR BALASTRIN, já qualificado, nas penas do artigo 

129, §9º, do Código Penal, bem como nas penas do artigo 147, do mesmo 

Códex, e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado em relação aos 

crimes tipificados nos artigos 140 e 163, ambos do Código Penal, com 

lastro no artigo 107, IV, do CP, em razão da decadência.Passo agora a 

dosimetria da pena.I - DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.O preceito 

estatuído pelo tipo penal do art. 129, §9º, do CP estipula pena de detenção 

de 03 (três) meses a 03 anos, para a adequação típica direta sub 

examine. . As circunstâncias pesam em desfavor do acusado, visto que 

os fatos estampados na denúncia enquanto a vítima comemorava seu 

aniversário junto com pessoas próximas. Os motivos são inerentes ao tipo 

penal. O fato praticado originou consequências para a vítima, que foi 

perseguida pelo acusado, sendo que este ainda veio a danificar o veículo 

da vítima. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta 

não contribuiu para a realização da conduta em apreço. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 

(seis) meses de detenção. Não há agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas.Também não vislumbro causa de aumento ou diminuição de 

pena.Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 06 (seis) 

meses de detenção.Fixo o regime inicial aberto, nos termos do que dispõe 

o artigo 33, §2º, “c”, do CP.Ausente o requisito objetivo previsto no inciso I, 

do art. 44, do CP, deixo de substituir a pena ora imposta por pena restritiva 

de direitos.II - DO CRIME DE AMEAÇA.O preceito estatuído pelo tipo penal 

do art. 147, do CP, estipula pena de detenção de 01 meses a 06 meses de 

detenção, ou multa, para a adequação típica direta em análise. No caso, 

opto pela aplicação da pena de multa e, conforme as regras dos artigos 49 

e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 50 (cinquenta) 

dias-multa.Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 do salário mínimo 

nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110352 Nr: 2570-65.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265

 Processo: 2570-65.2014.811.0040 (Código 110352)

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo expirado – prazo sem 

revogação – art. 89, §5°, lei 9.099/95 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/KP.

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime previsto no 

artigo 306, caput, da Lei n.º 9.503/1997, em que figura como acusado 

CLÉRIO DA SILVA.

O Ministério Público requereu à fl. 75 a extinção da punibilidade.

Eis o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que no dia 09 de fevereiro de 2014, o 

acusado CLÉRIO DA SILVA aderiu às condições relativas à suspensão 

condicional do processo que para a hipótese em concreto, 

impunha/preconizava o lapso de tempo equivalente a 02 (dois) anos de 

sobrestamento da ação penal e o dever de comparecer, mensalmente, em 

Juízo para justificar suas atividades (fl. 43). Segundo as informações 

produzidas no processo, deflui-se também que o acusado cumpriu de 

forma integral, o encargo, originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se o cumprimento 

integral das condições relativas à suspensão condicional do processo e, 

exaurido o interregno de tempo pré-fixado para efeito de suspensão do 

processo, sem que ocorresse a revogação da medida, considero que se 

operou a extinção da punibilidade do requerido.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de CLÉRIO DA 

SILVA, devidamente qualificado, relativamente à acusação da prática do 

delito descrito no artigo 306, caput, da Lei n.º 9.503/1997, fazendo-o com 

fundamento nas disposições do art. 89, § 5º da Lei n.º 9.099/1995.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

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

Sorriso/MT, 21 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185107 Nr: 2732-78.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA AUXILIADORA SERVIAN QUINTANA, ARI JOSE 

MAMEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10410, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 12963

 Vistos.

Em atenção ao requerimento de fl. 93, DEFIRO o desentranhamento dos 

documentos originais juntados pela própria parte autora, com a 

substituição, às suas expensas, por cópia reprográfica, assinalando o 

prazo de 15 dias para tanto.

Após o que, considerando a certidão de trânsito em julgado de fl. 85, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153703 Nr: 2363-55.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 265, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias 

para que o Banco exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247749 Nr: 14949-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o prazo para manifestação como solicitado à fl. 105.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100585 Nr: 7689-06.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 159, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271943 Nr: 2638-28.2018.811.0055

 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: JOSÉ MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREZ RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 29, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após, 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.: 244120 Nr: 12077-97.2017.811.0055

 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 SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284035 Nr: 12309-75.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283805 Nr: 12148-65.2018.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANIA CAJE SANTOS VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, no prazo 

legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em que 

deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da parte 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica as declarações de hipossuficiência.

DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228515 Nr: 17180-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Vistos.

Conforme já se esclareceu na decisão de fl. 110, os advogados da parte 

executada renunciaram aos poderes que lhes foram conferidos. Logo, a 

intimação deverá ser pessoal, já que a parte executada não possui 

advogado constituído nos autos.

Logo, INTIME-SE pessoalmente a parte executada nos termos do ato 

judicial de fls. 116/117, observando o endereço de fl. 112.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282822 Nr: 11336-23.2018.811.0055

 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: JOSE TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, MARIANI 

PESERICO SANTOS, ADEMAR OLIMPIO SOUZA PESERICO, FLAVIANI 
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SOUZA PESERICO CERUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2018, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Sem prejuízo das providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos autos para 

que passe a constar como valor da causa: R$ 272.000,00, conforme já 

determinado à fl. 37.

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.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

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.: 277984 Nr: 7395-65.2018.811.0055

 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: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA SOUZA SERAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada , na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

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.: 277695 Nr: 7170-45.2018.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A - C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BV FINANCEIRA 

S/A. - C.F.I, pretende alcançar o bem que se encontra em posse da parte 

requerida ANDRE SILVA SOARES, em decorrência da cédula de crédito 

bancário indicado às fls. 11.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 14. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da 

causa: R$ 15.513,32.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e à r. decisão de fls. 

338, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Capanema/PR, no prazo de cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17072 Nr: 3613-46.2001.811.0055

 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: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, SANDRA MARA CADORE WEIS, LUIZ OGAWA, 

ODYR JACÓ WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:OAB/MT5717

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 419 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$ 112,38 (Cento e Doze 

Reais e Trinta e Oito Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a 

Oficial de Justiça Lubia Nunes da Costa, 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.: 175587 Nr: 17554-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GARCIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257468 Nr: 22690-79.2017.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE NUTRICAO E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 35-verso 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$ 918,50 (Novecentos e 

Dezoito Reais e Cinquenta 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 Marcos Antonio Dettoffol, 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.: 277055 Nr: 6632-64.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 67/180 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267382 Nr: 30183-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 159 de 519



OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269774 Nr: 785-81.2018.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANI DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CUNHA AGULHAM - 

OAB:84582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, no prazo 

legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em que 

deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da parte 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Observar, no ponto, que a decisão de fl. 143 excluiu do polo passivo o Sr. 

James Matthew Merril.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica as declarações de hipossuficiência.

DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241450 Nr: 9541-16.2017.811.0055

 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 ROBERTO FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE MIRANDA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por JOSÉ ROBERTO FARIAS DA SILVA em 

face de CARLOS JOSÉ MIRANDA DA ROSA, ambos qualificados nos 

autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 36).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, 

não foi possível proceder a intimação, conforme certidão de fl. 52.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, condenação essa SUSPENSA na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

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.: 281582 Nr: 10288-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por PORTOSEG S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 47).

 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.: 222746 Nr: 12226-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221965 Nr: 11664-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt

 Vistos. A partir do esclarecimento levado a efeito pela petição de 212, na 

forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno 

advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser alertada que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 160 de 519



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. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174270 Nr: 16129-44.2014.811.0055

 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 REINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGINO INACIO MENDONÇA, 

IZALTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOSÉ INÁCIO DE MENDONÇA, 

MAXIMINO INACIO DE MENDONÇA, APARECIDA MONTEIRO MENDONÇA, 

ALFIM INACIO DE MENDONÇA, MARIA MENDONÇA DA COSTA, ESPOLIO 

DE MARIA MONTEIRO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por JOSÉ REINALDO DA SILVA em face de 

ESPÓLIO DE SERGINO INACIO DE MENDONÇA e OUTROS, todos 

qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 112).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, 

não foi possível proceder a intimação, conforme certidão de fl. 115.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, condenação essa SUSPENSA na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114397 Nr: 4579-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERISVAL SOARES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO GOMES MADUREIRA 

- OAB:OAB/SP 188.483, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221386

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

126,33 (cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 89/94. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 93,00 (noventa e três reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 33,02 (trinta e três reais e dois 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ 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 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$ 27,54 (vinte e sete reais e cinquenta e quatro 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. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180118 Nr: 22051-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: sergio jose scalassara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PLINIO GREIPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO JOSE SCALASSARA - 

OAB:19268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,08 (quinhentos e quatro reais e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 32/33. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ 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 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. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141159 Nr: 487-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BERNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX KRANSCZAK, ANILDO GARCIA 

KRANSCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - 

OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, os veículos placas 

NTY-3817, NJP-1448 e JZP-7300 possuem anotação de restrição judicial, 
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de modo que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões).

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233527 Nr: 22326-44.2016.811.0055

 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): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se colhe da composição de fls. 56/58, mormente à fl. 57, o não 

cumprimento da avença implicaria no prosseguimento do feito, haja vista 

que constou expressamente do aludido item que o processo ficaria 

suspenso, não ocorrendo a sua novação.

 Em outras palavras, não houve a formação de um título executivo judicial. 

Tanto não há que o ato judicial de fls. 60/60-verso não extinguiu o feito.

Dessa feita, se não cumpridos os termos do acordo, a única solução 

possível é o prosseguimento da ação executória.

Logo, 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 também 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 de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262857 Nr: 26866-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

ANDRE LUIZ DA SILVA, LUCINEIA CRISTINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de reiterar a intimação a parte autora para promover a 

complementação das diligências no valor de R$ 110,22 (Cento e Dez Reais 

e Vinte e Dois 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 a 

Oficial de Justiça Gisliane Pereira Alexandre, 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.: 280683 Nr: 9520-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Contestação em Foro Diverso->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE SOUZA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEY DE SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COMUNIQUE-SE ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico, 

nos termos do artigo 340, “caput”, do CPC.

Dessa feita, nos termos do § 1º do citado artigo 340 do CPC, a resposta 

deve ser imediatamente remetida para o Juízo da causa.

Logo, ENCAMINHE-SE a contestação a 2ª Vara Cível da Comarca de 

Coxim/MS, como determina o mencionado artigo 340, § 1º, do CPC.

COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272044 Nr: 2742-20.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fl. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143499 Nr: 3027-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES LTDA, VERONIL 

BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 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 também 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 de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud 

e no sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que 

se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o veículo placa JYV-8040. Afinal, por tal garantia, o veículo não 

pertence à parte executada. Ademais, sobre o aludido veículo consta, 

ainda, anotação de “veículo roubado”.

Logo, OFICIE-SE ao INDEA, como requerido, assinalando o prazo de 15 

dias para resposta.

Com a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar bens passíveis de penhora ou manifestar sobre os semoventes 

indicados na resposta do ofício, sem prejuízo de manifestar sobre os 

documentos a seguir juntados que dizem respeito à pesquisa Renajud.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15257 Nr: 1227-43.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HELIO FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO NELSON BRIANCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12462, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3565-B 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá, ainda, manifestar sobre o resultado da pesquisa Renajud, tal qual 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, como já determinado à fl. 

306-verso e à fl. 323.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187763 Nr: 4812-15.2015.811.0055

 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: NAYA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT: 15600

 Vistos. DEFIRO o prazo de 05 dias para juntada de substabelecimento. 

JUNTEM-SE os documentos ora apresentados. HOMOLOGO a desistência 

da oitiva da testemunha Vanderlúcia Bonfim Cardoso. CERTIFIQUE a 

Secretaria de Vara acerca da intimação da demandada para a vertente 

solenidade pessoalmente e pelo DJE. Sem prejuízo da providência anterior, 

SAEM AS PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS para apresentarem as 

razões finais no prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte autora, 

sendo que a confissão será avaliada em confronto com as demais provas 

produzidas, quando da prolação da sentença. No mais, no prazo para as 

razões finais, faculto à parte demandada manifestar sobre os documentos 

ora juntados pela parte autora. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263685 Nr: 27431-65.2017.811.0055

 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: DANIEL FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: I- a ocorrência do sinistro automobilístico; II- se 

há invalidez permanente; III- se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV- se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V- se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI- se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual).No ponto, 

vale dizer que não fora apresentada perícia médica oficial hábil a 

esclarecer os pontos controvertidos.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. 

52).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.No mais, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos 

autos para que passe a constar no polo passivo SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249226 Nr: 16016-85.2017.811.0055

 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: J. P. IMOVEIS - J. P. OLIVEIRA IMOBILIÁRIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, Marina Rocha Silva - OAB:150.167 SP

 Vistos. JUNTEM-SE os documentos ora apresentados. HOMOLOGO a 

desistência da oitiva das testemunhas Cristiane de Carvalho Ribeiro, 

Francisco Djaime Alves Cavalcante e Dionatan Domingos de Oliveira. No 

mais, conforme esclarecido pelas partes, o que consta claramente da 

petição inicial, PROMOVA-SE a retificação da distribuição e autuação para 

que no polo passivo conste apenas a demandada MN PARTICIPAÇÕES E 

AGROPECUÁRA LTDA., com a exclusão dos sócios. Saem as partes 

intimadas para apresentarem as RAZÕES FINAIS no prazo sucessivo de 

15 dias, a começar pela parte autora. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208497 Nr: 834-93.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RXG, FXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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 834-93.2016.811.0055 cód. 208497

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: R.X.G. repr por sua genitora FABIANA XAVIER DA 

SILVA

PARTE REQUERIDA: RAFAEL GONZALES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Rafael Gonzales da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Tininga, 15102, Cidade: 
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Pindamonhangaba-SP, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, 

§3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), 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$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais). 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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151089 Nr: 11208-13.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLBDSF, IDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11208-13.2012.811.0055 CÓD. 151089

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: M.L.B.S.F rep. Por sua genitora ILMA DE OLIVEIRA 

BARBOZA

PARTE REQUERIDA: Marciano de Souza Flores

INTIMANDO(A, S): Marciano de Souza Flores, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, 

§3º, do Provimento nº 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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 52291 Nr: 2043-49.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANEZIO VICENTE DA SILVA, Cpf: 

76181073191, Rg: 10365362, Filiação: Oscar Vicente da Silva e Olindina 

dos Santos Silva, data de nascimento: 06/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado, acima qualificado, para no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 

703,49 (setecentos e três reais e quarenta e nove centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

1.299,25 (mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), 

no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), 

sobre o valor total do débito, acrescido de custas, e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária 

para depósito: Conta n.00036169-7, Agência 2086, Op. 013 da Caixa 

Econômica Federal em nome de Luciane Matheus Honorio, CPF 

n.023.626.651-94.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram realizadas diligências 

de busca de endereço via BacenJud e SIEL, todavia, estas restaram 

infrutíferas, haja vista que os endereços encontram-se desatualizados, 

DEFIRO o pedido de citação via edital retro.Não havendo manifestação nos 

autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 17 de abril de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267000 Nr: 29888-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAN, LMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Lindinalva Maria da Silva Almeida 

qualificada nos autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 

limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE o curador o Sr. Joaquim Goveia Almeida Neto, qualificado 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a Sra. Lindinalva 

Maria da Silva Almeida, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149128 Nr: 9079-35.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSMDC, MDCDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE ALAGOAS - OAB:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, decorreu o prazo de suspensão citado nos autos. Portanto, intimo o 

advogado da parte autora, bem como, encaminho os autos ao setor de 

expedição para que seja intimado pessoalmente a parte autora para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. (CPC, art. 485, III).

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169502 Nr: 10445-41.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, até a presente data, não consta nos autos pagamento, 

prova ou justificativa, acerca do débito alimentício pelo executado, apesar 

de devidamente intimado conforme certidão de fl.85. Portanto, intimo a 

parte autora, para requerer o que lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216633 Nr: 7195-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDAC, GCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Certifico que, decorreu prazo para a parte exequente manifestar da 

certidão de fl.93, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.94, 

através de seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte 

exequente, bem como encaminho os autos ao escaninho para que seja 

confeccionado o mandado/Carta Precatória de intimação para a parte 

exequente pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso 

III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176751 Nr: 18835-97.2014.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSON BASILE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAYA LUCHESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MALUF SOUZA - 

OAB:199536/SP, JULIANA DIAS MORAES GOMES - OAB:195778/SP, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão de 

fl.248, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.249, através de 

seus advogados. Assim sendo, intimo a advogada da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 19459 Nr: 2481-17.2002.811.0055

 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: MARLENE PINHEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, decorreu o prazo de suspensão citado à fl.457. Portanto, 
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encaminho os autos ao setor de expedição para que seja intimado o 

advogado do inventariante, bem como, seja intimado pessoalmente o 

inventariante, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

apresentando as necessárias conforme determinado, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. (CPC, art. 485, III).

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173222 Nr: 14863-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YRC, ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):RONAIR CARDOSO DOS SANTOS

Resumo da Incial:

A REQUERENTE Y.R.C, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SUA 

GENITORA ANDREIA SANTANA RODRIGUES, PROPÔS A PRESENTE 

AÇÃO NO DIA 22/07/2014, AÇÃO DE ALIMENTOS, COM O OBJETIVO DE 

CITAR O REQUERIDO; A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; 

CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DEFINITIVO DE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 724,00 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO 

REAIS), QUE CORRESPONDIA AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS; 

CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA DE 13º SALÁRIO E 30% DOS VALORES POR ELE 

PERCEBIDOS NA CONDIÇÃO DE FÉRIAS E EVENTUAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS; CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE 50% DAS 

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DA MENOR; INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO; 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA; PROTESTA PELA 

PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO. DÁ-SE À 

CAUSA O VALOR DE R$ 8.688,00 (OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E 

OITO REAIS).

Decisão/Despacho:Vistos.Em análise dos autos, vejo que o requerimento 

de citação por edital merece acolhimento, tendo em vista que o feito tramita 

desde o ano de 2014 sem que até a presente data houvesse êxito na 

citação do requerido.Deste modo, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 28/08/2018 às 14h00 min.Cite-se o 

Requerido via edital, e, intime-se a representante do requerente a fim de 

que compareça à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.

Consigne no edital de citação, que na audiência, se não houver acordo, 

poderá o Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das testemunhas e à 

prolação da sentença.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 

72, inciso II do Código de Processo Civil, NOMEIO curador especial em 

favor da parte requerida, na pessoa do procurador da UNIJURIS.Ciência 

ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Às providências. 

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:YANDRA MILLENA AMADO SOUSA

 Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279206 Nr: 8404-62.2018.811.0055

 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: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de litispendência 

(Cód. 279206), deste modo, levando em consideração o disposto no art. 

10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282778 Nr: 11290-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDSI, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja nomeado 

como curadora provisória a Sra. Edite Pereira dos Santos Idelbrando, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens da 

interditanda Elena Pereira dos Santos, para fins de recebimento dos 

proventos a que fizer jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos 

valores recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que 

fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencentes à 

interditanda, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 03/10/2018, 

às 16h30min., data em que será realizada a audiência de entrevista da 

interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, 

ainda, a equipe técnica deste Juízo, para realizar estudo psicossocial na 

residência do curatelando, devendo-se entregar relatório no prazo de 10 

(dez) dias.Respondendo aos seguintes quesitos:01)Em relação à 

habitação?a)O imóvel utilizado pela parte autora é próprio, alugado ou 

cedido?b)Quantas pessoas moram na residência, idade e atividades, grau 

de parentesco?c)Quais as condições da habitação?d)Há fatores que 

colocam em risco a saúde ou interferem na convivência do grupo familiar? 

Quais?e)Na residência há fatores facilitadores à funcionalidade (como 

adaptações arquitetônicas)? Quais?f)Há fatores que colocam em risco a 

saúde ou interferem na convivência do grupo familiar?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278602 Nr: 7913-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja nomeada 

como curadora provisória a Sra. Wilma Maria do Nascimento, lavrando-se 

o termo de compromisso, ficando autorizada, provisoriamente, a realizar 

os atos necessários para gerir e administrar os bens do interditando 

Adriano Wigder Nascimento de Almeida, para fins de recebimento dos 

proventos a que fizer jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos 

valores recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que 

fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencente ao 

interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 03/10/2018, 

às 16h50min., data em que será realizada a audiência de entrevista do 
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interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, 

ainda, a equipe do juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, devendo-se entregar relatório no prazo de 10 (dez) 

dias.Respondendo aos seguintes quesitos:01)Em relação à habitação?a)O 

imóvel utilizado pela parte autora é próprio, alugado ou cedido?b)Quantas 

pessoas moram na residência, idade e atividades, grau de parentesco?

c)Quais as condições da habitação?d)Há fatores que colocam em risco a 

saúde ou interferem na convivência do grupo familiar? Quais?e)Na 

residência há fatores facilitadores à funcionalidade (como adaptações 

arquitetônicas)? Quais?f)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174114 Nr: 15927-67.2014.811.0055

 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: ACFSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 237477 Nr: 4588-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279730 Nr: 8811-68.2018.811.0055

 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: ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, VANILDA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, Célia Aparecida de Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIZEU PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecimento de Elizeu Pereira de Oliveira proposta por 

Alessandro Pereira de Oliveira e Outros.

Analisando o presente feito, verifico que foram juntadas as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros, 

atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 12/13 e 15/30), 

certidão de inexistência de testamento em nome do falecido (fl. 14), cópia 

atualizada da matrícula do bem imóvel a ser partilhado (fls. 39/40), além 

das certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal 

e Municipal (fls. 44/45).

 Verifico ainda pelas alegações dos requerentes que todos os herdeiros 

são maiores e capazes e estão de comum acordo com a partilha de bens.

Posto isso:

1. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

1. RECEBO a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 

659 do CPC, considerando que as partes são maiores, capazes e estão 

de acordo com a partilha amigável;

2. NOMEIO inventariante o herdeiro Alessandro Pereira e Oliveira, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 3. INTIME-SE o inventariante para aportar aos autos, no prazo de 60 

(sessenta) dias, os seguintes documentos:

 a) Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;

b) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281205 Nr: 10002-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHNPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Marcos Vasconcelos - 

OAB:OAB 11323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO:I – INTIME-SE a parte requerida para manifestar 

interesse na composição amigável, nos termos do art. 334, § 4º, inc. I do 

CPC.II - DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.III - CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244420 Nr: 12313-49.2017.811.0055

 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: LUCINETE BEZERRA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1054,88 (mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 98/103. Este valor deverá 
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ser de forma separada, sendo R$ 510,88 (quinhentos e dez reais e oitenta 

e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 544,00 

(quinhentos e quarenta e quatro reais), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ 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 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$ 88,15 (oitenta e oito reais e quinze 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. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200336 Nr: 14994-60.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACKER S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S/A, LEGO FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - OAB:32909/SP, 

LARISSA FLAKEMBACH HODNIUK - OAB:11.245-MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:10056, RENATO LAINER SCHWARTZ - 

OAB:100.000-SP

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 236/240 foi interposto pelo 

requerido Itau Unibanco S/A no prazo legal. Sendo assim, nos termos do 

artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar 

referido recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209702 Nr: 1899-26.2016.811.0055

 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: DANIEL PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORSA REFRIGERANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 164/165 apresentados 

pela parte requerida são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183526 Nr: 1652-79.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES, JULIANO SOARES 

RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV FONTE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

LTDA-ME - REDE TV CANAL 16, EVANDRO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT, MITSY CARLA BATISTA MELLO - OAB:OAB/MT 

16.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, TASSIA DE AZEVEDO 

BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 143/153 foi interposto pela 

requerida TV FONTE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA-ME no prazo legal. 

Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo a parte 

autora para contrarrazoar referido recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187303 Nr: 4476-11.2015.811.0055

 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: CDV, GEDSON FERREIRA VIEIRA, ROSINEILA DIAS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,08 (quinhentos e quatro reais e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 152/154. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ 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 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. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159431 Nr: 8384-47.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes, para que efetuem, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais), a que foram condenados nos 

termos da r. sentença de folhas 32/44, na proporção de 50% para cada 
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uma das partes, ou seja, cada parte deverá efetuar o pagamento no valor 

de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reias). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor. O sistema vai 

gerar um Boleto único. 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. As 

partes deverão providenciar ainda o pagamento das custas ao contador 

não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), também na proporção de 50% para cada uma das partes, ou 

seja, cada parte deverá efetuar o pagamento no valor de R$ 55,10 

(cinquenta e cinco reais e dez centavos). Este último valor deverá 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. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas as quais serão encaminhadas ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151864 Nr: 470-29.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI NICODEMUS RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes, para que efetuem, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.750,10 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos), a que 

foram condenados nos termos da r. sentença de folhas 213, nos moldes 

do artigo 90 do Código de Processo Civil. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor. O sistema vai 

gerar um Boleto único. 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. As 

partes deverão providenciar ainda o pagamento das custas ao contador 

não oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), também nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. 

Este último valor deverá 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. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175853 Nr: 17810-49.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCOLARI SUPERMERCADO E CONVENIENCIA LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3287,60 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 136/144. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1623,10 (mil seiscentos e 

vinte e três reais e dez centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 1664,50 (mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ 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 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. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181889 Nr: 23999-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GOMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição e comprovante 

de pagamento juntados pela parte requerida às fls.308/309 dos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 194776 Nr: 10700-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze)dias, requerer o que de direito, tendo em vista juntada 

de ofício do Detran/MT de fls.120/124, cientificando-a que no silêncio o 

processo será arquivado.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3015-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ SOMMAVILLA, ANA MARIA 

KASPRZAK SOMMAVILLA, FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que intimo as partes para a designação das datas dos leilões, 

dos quais ocorrerão nos dias 04/09/2018 às 14h00 min e 11/09/2018 às 

14h00min, conforme edital juntado aos autos na fl. 172 v.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180775 Nr: 22726-29.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIRA LEONETE ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 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 22726-29.2014.811.0055 cód. 180775

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ALCENIRA LEONETE ZANELLA

INTIMANDO(A, S): ALCENIRA LEONETE ZANELLA, 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 

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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230737 Nr: 19203-38.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOMINGUES DOS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-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 19203-38.2016.811.0055 cód. 230737

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DIONISIO DOMINGUES DOS AMARAL

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Dionisio Domingues dos Amaral, Cpf: 

06578276149 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua José Corsino, Setor 

4, Zona 8, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, 

§3º, do Provimento nº 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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234009 Nr: 22901-52.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-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 22901-52.2016.811.0055 cód. 234009

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

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

INTIMANDO(A, S): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, 

§3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 590,72 (quinhentos e noventa reais e 

setenta e dois 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$ 277,77 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete 

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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233803 Nr: 22583-69.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO FAUSTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-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 22583-69.2016.811.0055 cód.233803

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MÁRIO FAUSTINO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): MÁRIO FAUSTINO DE OLIVEIRA , 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 

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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238755 Nr: 6178-21.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ CAMILO JAMBERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Maria José Camilo Jamberci, 

Cpf: 48208744115 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Endereço Não 

Informado

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239156 Nr: 6608-70.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 6608-70.2017.811.0055 cód. 239156

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS , 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 

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 
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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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230760 Nr: 19244-05.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI APARECIDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-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 19244-05.2016.811.0055 cód. 230760

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DAVI APARECIDO SANTANA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Davi Aparecido Santana, Cpf: 

87754290120, Rg: 1105113-2 SJ MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua 13-A, 2586-W, Bairro: Jardim California, Cidade: Tangará 

da Serra-MT, 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 

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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146210 Nr: 5916-47.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON PEREIRA DE ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-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 5916-47.2012.811.0055 cód. 146210

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ADIMILSON PEREIRA DE ALMEIDA-ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adimilson Pereira de Almeida-me, 

CNPJ: 02778501000129, brasileiro(a), Endereço: Rua 110 Nº 997-N, 

Bairro: Altos do Tarumã, Cidade: Tangará da Serra-MT, 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 

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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154264 Nr: 2896-14.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. FERREIRA ME, AUDES VIEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

530,28 (quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 44. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 217,33 

(duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ 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 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. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50369 Nr: 712-32.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GERALDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-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 712-32.2006.811.0055 cód. 50369

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIA GERALDA PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Geralda Pereira da Silva, Cpf: 

60894318691, Rg: M-4 207 743 SSP MG Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua 30 Q 28, Casa 14, Bairro: Jardim Tarumã, Cidade: Tangará 

da Serra-MT, 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 

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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143794 Nr: 3355-50.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTRESERRAS COMERCIO DE PRODUTOS E 

AGROPECUARIOS LTDA, LAURI TOGNON, FRANCO EIDT TOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR 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 3355-50.2012.811.0055 cód.143794

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: ENTRESERRAS COMERCIO DE PRODUTOS E 

AGROPECUARIOS LTDA, LAURI TOGNON E FRANCO EIDT TOGNON

 INTIMANDO(A, S): ENTRESERRAS COMERCIO DE PRODUTOS E 

AGROPECUARIOS LTDA, LAURI TOGNON E FRANCO EIDT TOGNON , 

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 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 500,63 (quinhentos reais e sessenta e três 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$ 187,68 (cento e oitenta e 

sete reais e sessenta e oito 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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130269 Nr: 9117-18.2010.811.0055

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

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES LUIZ

 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 9117-18.2010.811.0055 cód. 130269

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES LUIZ

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Alves Luiz, Cpf: 

20644965134, Rg: 294.599 SSP MG Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Floriano Peixoto N°113-s, Bairro: Vila Portuguesa, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, 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 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 590,72 (quinhentos e noventa reais e setenta e dois 

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$ 277,77 

(duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete 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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180761 Nr: 22700-31.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 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 22700-31.2014.811.0055 cód. 180761

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO TORRES

INTIMANDO(A, S): ANTONIO ROBERTO TORRES, 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 

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, 18 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 58830 Nr: 481-68.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMOS DISCONZI, PEDRO GELSON 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Intimação das partes para informar que o leiloeiro Wellington Martins 

Araújo aceitou o encargo, bem como da data designada para 1ª Leilão dia 

04/09/2018, às 14h e 2ª Leilão dia 11/09/2018 às 14h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205212 Nr: 18839-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVAG TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IÑTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO: Certifico que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz da 

5 5ªvara cível, diligenciei ao endereço indicado por 03 vezes e ali sendo, 
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não procedi a CITAÇÃO do Representante da Empresa executada, pois 

não encontrei nenhuma pessoa no imóvel, pois se trata de um posto de 

combustível desativado, e algumas salas comerciais, na ultima diligencia 

encontrei uma pessoa que me apresentou por nome de Jonas, o qual não 

soube me fornecer informações, fui informado por um vizinho, o qual não 

quis se identificar que o dono do imóvel poderia ser encontrado na 

Fazenda Bandeira Branca, onde poderia ser localizado os devedores, ou 

obter informações a respeito de seu paradeiro. Assim sendo, entrei em 

contato com o Advogado da parte autora, Dr. Lucas Godoy, o qual me 

autorizou que realizassem as diligencias necessárias. Diante do exposto 

aguardo munido do r. mandado devendo a parte autora ser Intimada a 

efetuar o depósito no valor de R$ 750.00( setecentos e cinquenta reais) 

referente a 200 Km a percorrer e 05 diligencias já efetuadas e ser 

realizadas para localização e citação do devedor, penhora Intimaçoes e 

Arresto caso não seja encontrados, a se depositada por meio de guia 

disponibilizada no link.http:// arrecadação .tjmt.jus.br#guia diligencia/ 

depósito indicando este oficial de Justiça, Manoel Reis Cangussu Ribeiro, 

para o recebimento dos valores, após o depósito darei cabal cumprimento.

 Tangará da Serra, 05/07/ 2018

 Manoel Reis Cangussu Ribeiro

 Oficial de Justiça-Avaliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147531 Nr: 7336-87.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ, CLEVERSON 

CAPUANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, WILMA MELATO, 

ANTONIO MELATO, TEREZINHA SOKOLOSKI MELATO, ESPOLIO DE 

OTAVIO MELATO, DALVINA MELATO SILVA, APARECIDO MELATO, 

LEONARDO SOKOLOSKI, ODETE MELATO SOKOLOSKI, DARLETE 

BRIGUENTI MELATO ARGENTA, CARLOS BRIGUENTI MELATO, PEDRO 

SANTOS SILVA, ORIDES BRIGUENTI MELATO, DELSON ARGENTA, FÁBIO 

MARTINS JUNQUEIRA, GERALDO MELATO, LOURDES MELATO, NEIDE 

ZANELATO MELATO, CLEONICE ROQUE MELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168271 Nr: 8746-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ALEXANDRE DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES DO BAIRRO VILA ESMERALDA, ESPÓLIO DE 

SALVADOR PEREIRA GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA 

GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA 

GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 

- OAB:293.106/SP

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para indicar, no prazo 

legal, o endereço correto ou atualizado da parte autora, haja vista a 

correspondência (intimação de audiência) devolvida cujo motivo 

assinalado é o seguinte: "não existe o nr."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209827 Nr: 1975-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

NOS AUTOS REQUERENDO O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227558 Nr: 16318-51.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DA ROCHA MOURA, FRANCISCO 

BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOYON MEDICINA DIAGNOSTICA (DATA MED 

LTDA), JOSÉ MARCOS MAZZUCCA SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE O PERITO JOAO 

MARCOS DE LIMA, DESIGNOU PERICIA MEDICA PARA O DIA 06 DE 

AGOSTO DE 2018, AS 10:00 HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA, 

ONDE A MESMA SERA REALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO NA RUA 

DONA AMELIA, Nº 162-S, VILA PORTUGUESA TELEFONE 65-99987-2066, 

DEVENDO OS ADVOGADOS DAS PARTES LEVAREM SEUS QUESITOS E 

COMUNICAREM SEUS ASSISTENTES TECNICOS PARA COMPARECEREM 

NA PERICIA ACIMA MENCIONADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139566 Nr: 10056-61.2011.811.0055

 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: KARINE PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 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$ 27,54 (vinte e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos), devendo este valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 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 
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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

 intimação do advogado da parte requerida para manifestar nos autos 

acerca do teor da petiçaõ da parte autora acostada as fls. 144-1045, no 

prazo legal

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 189592 Nr: 6348-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI BATISTA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo instaurado em face de Arlei Batista de 

Moura para o cumprimento da pena total de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias 

de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, substituída a privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do recuperando 

(fl. 85), em razão do cumprimento da reprimenda.

 É o relato. Fundamento. Decido.

 Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu integralmente a 

pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual, nos termos do art. 

66, II da Lei de Execuções Penais, EXTINGO A PUNIBILIDADE do 

recuperando Arlei Batista de Moura, com relação à referida sanção.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive ao Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos na 

sequência.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 272470 Nr: 3010-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON ATANAZIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 11/07/2018

Dados Gerais

Execução Número: 3010-74.2018.811.0055

Nome Reeducando: Adenilton Atanazia da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 2m 20d 29/04/2017 11/05/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 11a 1m 11d 29/04/2017 11/05/2017 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 26

Data de Prisão Definitiva: 11/05/2017

Total da Pena: 17a 4m 1d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 11/05/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 02/11/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

11/05/2017 + 5a 5m 23d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(11/05/2017 - 11/05/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 11/05/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 02/11/2026

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

11/05/2017 + 9a 5m 23d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 16a 1m 29d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

11/05/2017 + 17a 4m 1d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 2m 0d

Data do Término da Pena: 11/09/2034

Demais Observações

____________________________________________

 LUZILENE ARAÚJO PIMENTEL LUZ - Matrícula: 4319

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283811 Nr: 22856-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO PISTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23.320

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 11/07/2018

Dados Gerais

Execução Número: 22856-58.2014.811.0055

Nome Reeducando: Juliano Pistorio

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 1a 8m 0d 29/12/2010 21/11/2014 1/1 - Hediondo Reincidente 1/6 - Comum

 7a 7m 0d 21/11/2014 21/11/2014 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 921

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

29/12/2010 05/10/2011 Fls. 05

Data de Prisão Definitiva: 21/11/2014

Total da Pena: 9a 3m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 21/11/2014

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 10/12/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

21/11/2014 + 4a 9m 28d + 0a 0m 0d - 0a 9m 7d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(21/11/2014 - 21/11/2014) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 29/12/2010

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 21/06/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/12/2010 + 9a 3m 0d + 0a 0m 0d - 0a 9m 7d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 10m 1d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/11/2014 + 9a 3m 0d + 0a 0m 0d - 0a 9m 7d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 4a 4m 27d

Data do Término da Pena: 13/05/2023
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Demais Observações

____________________________________________

 LUZILENE ARAÚJO PIMENTEL LUZ - Matrícula: 4319

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 159680 Nr: 8859-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Vistos,

 Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro 

de 2018, às 13h 15min.

Tendo em vista que a vítima Omar Waybe Gonçalves Junior reside em 

Cuiabá, após o MPE informar sua localização, encaminhe-se Carta 

Precatória para sua inquirição, com prazo de 60 dias.

 Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 249021 Nr: 15788-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Edilson Batista dos Santos, Rg: 14280981 SSP MT 

Filiação: Sebastiao Batista dos Santos e Maria Aprecida Cardoso dos 

Santos, data de nascimento: 15/08/1982, brasileiro(a), natural de Campo 

mourão-PR, , Endereço: Av. Tenente Coronel Duarte, Qd 57, Casa 02, 

Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 17.05.17 no Supermerdado Big Master, o denunciado 

subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 02 facas de carne, 04 

desodorantes

Decisão/Despacho:Vistos em Correição. 1. Certifique-se quanto ao retorno 

da Carta Precatória expedida para citação do réu. 2. Havendo resposta, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência. 3. Em caso 

negativo, vistas dos autos ao Ministério Público. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281365 Nr: 10113-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MACARIO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 10113-35.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281365

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelos réus e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

agosto de 2018, às 13:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 2.1) REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal onde 

se encontra custodiado para comparecimento à audiência, a fim de ser 

interrogado.

3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 08), e na resposta (fls. 54).

4. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 18 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA AYUMI EKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO INFANTIL PINGO DE GENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/09/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/09/2018, às 14h30min, 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: 1001760-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GIANINNI DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/09/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GIANINNI DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/09/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE AMARAL DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MOREIRA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Designo o dia 29 de agosto de 2018, às 14h00 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. 

Consigno, por fim, que o reclamado deverá ser intimado a fim de que, 

querendo, se manifeste sobre os documentos acostados à impugnação do 

ID 12714097 no prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (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:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 8010519-51.2017.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: M 7 COMERCIO 

DE ALIMENTOS - EIRELI Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação de Cobrança em que narra a autora 

ser credora do requerido, na quantia de R$ 21.714, 93, (vinte e um mil e 

setecentos e quatorze reais e noventa e três centavos) relativo ao 

fornecimento de produtos alimentícios, resultante da contratação por meio 

de licitação pregão presencial 003/2014. Afirma que o requerido 

recusou-se a proceder ao pagamento de tal quantia, motivo pelo qual 

promove a presente ação. Instado a se manifestar, o Município reclamado 

requereu a improcedência da ação, sob o fundamento de que não restou 

comprovado nos documentos juntados pela autora a entrega das 

mercadorias ou autorização para fornecimento das mesmas. No mais, 

dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Entendo pela procedência da ação, pois a parte autora 

demonstra de forma efetiva a contratação do serviço pelo Município de 

Tangará da Serra, em conformidade com o “AVISO DE RESULTADO- 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014, 00004/2017, 00029/2014, 

00023/2014. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS”, e que, estes atos estão 

representados pelas notas fiscais anexos a exordial. Ainda, inconteste o 

recebimento dos produtos por parte da municipalidade, assim como pelas 

“notas de empenho ordinário”, e Requisição de Compra, restando 

clarividente que a autora cumpriu na integralidade com o fornecimento dos 

produtos e que de tal sorte a requerida não cumpriu com a obrigação de 

pagamento. Assim, necessário se faz o pagamento por parte do Município 

de Tangará da Serra, em conformidade com jurisprudência: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL 

GRÁFICO AO MUNICÍPIO DE QUARAÍ/RS. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA 

DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE ADIMPLIR A DÍVIDA SOB PENA 

DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. Embora a prova 

trazida aos autos seja diminuta, uma vez que a apelante poderia ter 

acostado documentos importantes ao deslinde da controvérsia, como o 

edital do Pregão Eletrônico nº 036/2012 e o contrato entretido com a 

administração, os documentos acostados revelam-se suficientes, pois 

guardam relação e se harmonizam entre si, tanto relativamente às datas, 

aos valores, quanto aos produtos fornecidos, bem como no tocante ao 

procedimento licitatório realizado para sua aquisição. Também é de se 

levar em conta o Conhecimento de Transporte emitido pela Transportadora 

Expresso São Miguel, o qual veio ratificar a prova até então produzida, na 

medida em que nele consta a entrega dos materiais descritos na nota 

fiscal nº 002685, no depósito de propriedade do Município de Quaraí, bem 

como o valor das mercadorias entregues, em tudo coincidindo com os 

documentos anteriormente juntados pela autora. Embora se trate de 

documento acostado com as razões recursais, deve ser considerado 

como meio de prova, na medida em que não se trata de documento 

acessível ou disponível à parte autora, nos termos do art. 435 do novo 

CPC, mas sim documento de propriedade da Transportadora Expresso São 

Miguel, de quem dependia a apelante para produzir tal prova. De observar, 

por oportuno, que tem sido recorrente a conduta dos municípios de 

eximir-se do cumprimento de obrigações assumidas por administrações 

anteriores, ao argumento de que existentes irregularidades na 

contratação. In casu, não se sabe ao certo o motivo pelo qual o Município 

de Quaraí inadimpliu sua obrigação com a apelante, pois embora 

devidamente citado, deixou transcorrer "in albis" o prazo para resposta. 

De qualquer forma, restando incontroversa a existência da dívida, como 

efetivamente restou, impõe-se o seu pagamento como dever moral, sob 

pena de enriquecimento sem causa do ente público. Apelo provido. 

(Apelação Cível Nº 70068256106, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/04/2016) 

Ainda, não há se falar em litigância de má-fé por parte do autor haja vista 

que as notas indicadas pelo município como já adimplidas, não foram 

objeto de cobrança nesta demanda, não havendo se falar em restituição 

ao Município de valores indevidamente cobrados. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial, condenando-se o reclamado MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA a pagar à parte reclamante M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - 

EIRELI o valor de R$ 21.714, 93, (vinte e um mil e setecentos e quatorze 

reais e noventa e três centavos), acrescido de correção monetária e juros 

a partir da citação aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 

1º-F, da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 

29/06/2009, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgando-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011143-08.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAS ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 178 de 519



Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus procuradores, para 

manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VELINA CAMARGOS DA 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:

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

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo, impugná-la no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo, impugná-la no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000537-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBOLIN DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos. INTIME-SE a parte 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, 24 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOENY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-05.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE JESUS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PINGO VEICULOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa 

indicou a inexistência de veículos em nome da executada, intime-se o 

exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011102-70.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 
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Considerando que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa 

indica a inexistência de veículos em nome do executado, intime-se o 

exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000212-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVEIRA JOSINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a diligência pelo BACENJUD foi infrutífera, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

indicou a existência de 4 veículos em nome do executado; porém, sobre 

três deles já pendem restrições anteriores decorrentes de contratos com 

cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de 

nova restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o 

Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora do único veículo objeto de 

restrição indicado nos extratos anexos, mantendo-se por ora o executado 

como fiel depositário. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se, lavre-se o respectivo termo e designe-se data para 

audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Não sendo 

opostos embargos, deverá o credor 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). Caso a pesquisa ou a 

diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012057-38.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE RICI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A diligência pelo sistema RENAJUD indica 

a existência de um veículo registrado em nome do executado; porém, 

sobre ele pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, 

considerando que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, passo 

à análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Tendo em vista que também não há declarações junto à base de 

dados da SRF, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011680-33.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. CORSINO DA COSTA - BOLSAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando o adimplemento do título que embasou a presente 

execução (Id 6366874), não é possível o desentranhamento do título pelo 

credor, salvo se houver expressa concordância do devedor. Assim, 

revogo o despacho do Id 13650587 e indefiro o pedido de 

desentranhamento formulado pelo exequente (Id 13647985). Arquivem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001766-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA GOMES PEREIRA GRANVILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante pretende em medida de urgência que a reclamada 

seja compelida a retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao 

argumento de que a cobrança é indevida. No entanto, pela narrativa dos 

fatos não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os 

fundamentos do pedido. Pela narrativa e pelos documentos juntados com a 

inicial, não se sabe exatamente qual o motivo para que a reclamante afirme 

que o débito, embora de terceiro, esteja vinculado ao seu CPF; não é 

possível inferir se isso se originou de operação regular ou se decorre de 

fraude, erro ou qualquer outro vício. A narrativa específica dos fatos é 

crucial para o deslinde da ação, inclusive para assegurar a defesa do 

reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, não se 

admitindo alegações genéricas. Ademais, a reclamante pretende a retirada 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto não junta aos 
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autos sequer o comprovante da negativação. Assim, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

apresente adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, 

pontuando o exato motivo pelo débito que afirma ser de terceiro está 

vinculado ao seu nome/CPF, bem como para que junte ao autos 

comprovante da inscrição no cadastro de inadimplentes, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001674-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO REPRESENTCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ante a emenda de ID 14221571, recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001754-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CASSEMIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001756-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VIEIRA DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001757-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA LAIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 
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infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001758-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001762-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACY PEDROSO DE BARROS NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO)

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000508-82.2017.8.11.0055 A parte autora opôs embargos de 

declaração alegando haver vício na sentença proferida. A ré, ao seu 

turno, não apresentou contrarrazões ao referido recurso. Posteriormente, 

os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o 

cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a presença de 

uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum 

somente poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. 

Analisando a r. decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum 

dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando os 

pedidos em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos 

embargos de declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na 

decisão proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. A tutela 

mandamental pleiteada pelo autor foi analisada na sentença alhures 

exarada, uma vez que a tutela antecipada deferida liminarmente foi 

revogada, portanto entendeu-se impertinente a manutenção da decisão 

interlocutória em questão. Ademais, entendeu-se que não houve cobrança 

excessiva (considerando que o autor informou que a empresa ré apenas 

realizou “duas ou três ligações por mês” – “mês sim, mês não”), razão 

pela qual, por decorrência lógica, improcedente é o pedido de obrigação 

de não fazer (“cessação de cobranças excessivas”) pleiteado 

inicialmente. De mais a mais, é compreensível a irresignação da 

embargante, porém, como é cediço, não há como alterar a resolução da 

contenda no juízo do piso, uma vez que este se manifestou e já proferiu 

sentença adotando as premissas jurídicas que entendeu pertinente. Por 
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fim, é oportuno salientar que o art. 489 do CPC não se aplica aos 

processos que tramitam nos Juizados Especiais (cf. Enunciado n. 162 do 

FONAJE). É dizer, diante do art. 38, caput da Lei 9.099/95, não é preciso 

que sejam enfrentados todos os argumentos trazidos pelo autor/réu, 

desde que seja adotado fundamento suficiente para o julgamento integral 

da lide. Deste modo, inexistente vício na sentença, é necessário 

reconhecer que os embargos de declaração não são via própria para a 

rediscussão da matéria julgada. Assim, se mostra impossível retificar a 

sentença nos termos propostos pelo embargante porque seria necessário 

a reanálise de provas juntadas nos autos. Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. É 

dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de 

recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Bem como, opino 

por permanecer a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 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. 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, 21 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001332-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 13904330. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 19 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-15.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ECILO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O art. 534, § 2º do NCPC é expresso ao afirmar que “a multa 

prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública”, uma vez 

que se sujeitam ao procedimento próprio regulado nos artigos 730 e 731 

do CPC, ficando o pagamento condicionado à prévia expedição de 

precatório ou Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 100 da CF. 

Assim, INDEFIRO o pedido de aplicação da multa prevista no 523, §1º, do 

CPC. 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). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 18 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (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, 18 de julho 
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de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001107-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON VIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 14252352. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012421-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO DELCARO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY GABRIELA ROMERO BORGES (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. Defiro o pedido do ID 14247574. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação, observando quanto ao endereço 

atualizado do reclamado. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ALESSANDRO COURA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em análise ao pedido de citação por hora certa do ID 14246798, 

não há sentido algum na utilização, no âmbito dos Juizados Especiais. 

Conforme entendimento sufragado, há muito, pela jurisprudência das 

Turmas Recursais, conforme consta do Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato 

de citação recebido no endereço da parte é plenamente válida, desde que 

identificado o seu recebedor. Por outro lado, considerando que a 

reclamante demonstrou que a reclamada, de fato, reside no endereço 

informado, DETERMINO que citação/intimação seja realizada por Oficial de 

Justiça, consignando que caso a reclamada não esteja no local, a 

contra-fé poderá ser entregue a qualquer pessoa, identificando-se 

adequadamente o recebedor. Sem prejuízo da determinação supra, 

designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN PAIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O pedido de emenda foi requerido após a apresentação de 

contestação, contudo não efetuou qualquer requerimento diverso da 

inicial, retificando apenas os documentos juntados, uma vez que os 

documentos constantes na inicial são de terceiro estranho à reclamante à 

relação processual. Outrossim, para que não haja alegação de prejuízo ao 

reclamado, determino a sua intimação para, no prazo de 5 dias, se 

manifestar sobre os documentos do ID 14236182. Decorrido o prazo, com 
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ou sem manifestação, INTIME-SE o reclamante para, querendo, oferecer 

impugnação à contestação e tornem os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000870-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BERNARDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a informação que sobreveio aos autos no sentido 

de que o promovente não está lotado no efetivo do 7º Comando Regional 

da Polícia Militar desta Comarca, e não tendo ele cumprido a determinação 

anterior no sentido de juntar aos autos o original do comprovante de 

endereço, remeta-se cópia integral dos presentes autos ao Ministério 

Público para a tomada de providências que entender cabíveis para 

apuração da possível prática de infração penal (falsidade ideológica e/ou 

material). Em seguida, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOANA KATIELE GAZANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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)

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000115-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ROSA GRANADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que esclareça se pretende a renúncia ao crédito excedente ao 

limite previsto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95 nos termos do §3º, do art. 3º do 

mesmo diploma legal, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Proceda-se o cancelamento da audiência da 

audiência designada para o dia 20/07/2018. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000233-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO TORRES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA OENNING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro novamente a penhora através de bloqueio e 

indisponibilidade de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante autoriza do 

art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar 

que o art. 835, do CPC de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre 

dinheiro ou ativos financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e 

designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 

9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi inexitosa, passo a deliberar 

sobre os demais requerimentos formulados pelo exequente. Defiro o 

pedido formulado pelo exequente, a fim de determinar a intimação dos 

executados a fim de que, em 10 dias, informem quando e para quem foram 

vendidos os veículos que foram objeto de restrição nos autos. Consigno 

que a presente determinação tem como fundamento o que dispõe o art. 

774 e respectivo parágrafo único do CPC, de modo que a omissão na 
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informação caracterizará ato atentatório à dignidade da Justiça, com 

aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, sem 

prejuízo de outras sanções de natureza processual e material. 

Absolutamente desnecessária a expedição de ofícios às autoridades 

policiais para apreensão dos veículos. A inserção de restrição pelo 

sistema RENAJUD, já promovida por este Juízo, é informada 

eletronicamente às autoridades policiais e de trânsito e já é suficiente para 

o objetivo pretendido pelo exequente. Indefiro também o pedido para 

promover as publicações pretendidas no item 15 da petição do ID 

12926715, tendo em vista que essa diligência, ao contrário do que afirma o 

exequente, não incumbe ao Poder Judiciário, mas ao eventual interessado, 

que deve inclusive arcar com os custos respectivos. Quanto ao 

requerimento para levantamento dos valores já bloqueados nos autos, 

deverá a Secretaria certificar se já decorreu o prazo para manifestação 

dos devedores quanto à penhora. Caso já tenha decorrido o prazo, desde 

já defiro o pedido, devendo a Sra. Gestora Judicial certificar-se se o 

postulante possui poderes específicos para levantamento. Nesta hipótese, 

deverá observar o que dispõe o Provimento nº 68/2018-CNJ, 

aguardando-se o prazo de 5 dias úteis para eventual impugnação dos 

executados, expedindo-se o alvará após o decurso de mais dois dias 

úteis. Com o levantamento, intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclusive com a apresentação de demonstrativo 

atualizado do débito, com o desconto dos valores eventualmente 

levantados, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012298-75.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DANTAS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

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, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011673-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TRES IRMAOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto a existência de bens passíveis 

de penhora em nome do executado, bem como o conhecimento acerca do 

endereço onde possam ser localizados (ID 14072282), EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e deposito, nos termos da segunda parte 

da decisão do ID 11298823. Em relação ao pedido de remoção, desde a 

nova sistemática introduzida ao CPC/1975 pela Lei 11.382/2006, que deu 

nova redação ao art. 666 e incisos daquele antigo estatuto, passou a ser 

a regra enquanto que no sistema anterior, diuturnamente os bens 

constritos deveriam permanecer nas mãos do devedor, a quem se atribuía 

o encargo de fiel depositário dos mesmos. O CPC/2015, no art. 840, 

manteve a mesma regulamentação introduzida pela referida lei. No entanto, 

a remoção dos bens penhorados só deve ser deferida mediante 

requerimento do exequente e desde que este apresente motivos 

plausíveis que deem sustentação fática para a tomada da drástica medida. 

No caso presente, os argumentos expostos pelo reclamante para o 

deferimento da remoção não se mostram suficientes, uma vez que mesmo 

o bem estando na posse do executado, não impede que possíveis 

interessados tenham acesso ao veículo. Assim, não há necessidade 

premente da tomada da medida, sobretudo porque tendo sido atribuído ao 

executado o ônus de fiel depositário dos bens, o descumprimento do 

dever imposto acarretará a imposição das sanções legais pertinentes. 

Ademais, não se pode perder de vista que o art. 840 e sua nova redação 

devem ser interpretados sistematicamente com o art. 805 do CPC/2015 

(art. 620 do CPC/1975) que estatui o princípio da menor onerosidade para 

o executado, o que em última análise, também não recomenda a entrega 

dos bens a um depositário judicial ou particular, porque só oneraria ainda 

mais o devedor. Neste tocante, válido transcrever o entendimento de José 

Carlos Puoli exposto na obra Código de processo civil interpretado, 

coordenação: Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Saraiva, 3ª ed., 2008, p. 

2.136: “Por outro lado e no que concerne à necessidade de 

compatibilização entre o art. 666 e a regra do art. 620 do CPC, necessário 

anotar ainda que não poderá ser por mero capricho que o exequente 

poderá requerer e obter o desapossamento dos bens penhorados. É que 

os valores cobrados por depositários particulares (vale lembrar que em 

muitas comarcas não existe depositário público) são relevante e podem 

onerar, para além do razoável, os custos da execução. Em vista disto 

continua sendo necessário que haja uma justificativa plausível para a 

transferência do bem, hipótese na qual o juiz deverá, de modo 

fundamentado, decidir os incidentes suscitados.” No mesmo sentido, o 

entendimento do Professor José Miguel Garcia Medina (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª ed., 2016, 

p. 1196): “a constituição do executado como depositário é medida que 

tende a agilizar o processo de execução, é menos dispendiosa, eliminando 

gastos com depositário judicial, e, além disso, atende ao disposto no art. 

805 do CPC/2015, já que menos onerosa ao executado (...).” Com estas 

considerações, INDEFIRO o pedido de remoção dos bens a serem 

penhorados, formulado pelo exequente. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 40-2018-DF – de 17 de Julho de 2018EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS 

FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 

005/2008/DGTJ, de 05.08.2008, que normatiza o pagamento das 

substituições de servidores durante o afastamento dos titulares dos 

cargos;Considerando que a servidora CRISTINA VARGAS REIS, mat. 

32668, Analista Judiciária, designada para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Sexta Vara desta Comarca, estará afastada de suas 

funções no período de 23/07/2018 à 01/08/2018, para usufruto de férias e 

02 dias de compensatórias nos dias 02 e 03/08/2018.RESOLVE:Art. 1º- 

DESIGNAR a servidora FLÁVIA REGIANE GONÇALVES ROSSETTO , mat. 

12458, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da Sexta 

Vara desta Comarca, durante o afastamento do Titular, no período 

23/07/2018 à 01/08/2018, para usufruto de férias e 02 dias de 

compensatórias nos dias 02 e 03/08/2018. P.R. Cumpra-se, remetendo-se 

cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cássio Luís Furim   Juiz de Direito 

Diretor do Foro      table
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 Portaria n. 40-2018-DF – de 17 de Julho de 2018

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora CRISTINA VARGAS REIS, mat. 32668, 

Analista Judiciária, designada para exercer a função de Gestora Judiciária 

da Sexta Vara desta Comarca, estará afastada de suas funções no 

período de 23/07/2018 à 01/08/2018, para usufruto de férias e 02 dias de 

compensatórias nos dias 02 e 03/08/2018.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora FLÁVIA REGIANE GONÇALVES 

ROSSETTO , mat. 12458, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Sexta Vara desta Comarca, durante o afastamento do 

Titular, no período 23/07/2018 à 01/08/2018, para usufruto de férias e 02 

dias de compensatórias nos dias 02 e 03/08/2018.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42723 Nr: 3032-12.2011.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA, MANOEL CESÁRIO 

NETO, MARIA DE LOURDES PIVETTA CESÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte EMBARGANTE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$6.222,22 

(Seis mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 3.111,11 (Três mil, cento e onze reais e onze 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 3.111,11 

(Três mil, cento e onze reais e onze centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93745 Nr: 824-50.2014.811.0045

 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 MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13.750 OAB/MS

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ R$633,64 

(Seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 256,79 (Duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25045 Nr: 2894-84.2007.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MIGUEL HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE 

INVESTINMENTO FINANCEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, MABEL TIBES DA SILVA - 

OAB:22.343-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Embargante, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ R$8.201,10 

(Oito mil, duzentos e um reais e dez centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 8.201,10 (Oito mil, duzentos e um reais e dez centavos) para 

recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, 

item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36172 Nr: 1197-23.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FREIRE, EDUARDO FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1197-23.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: EDUARDO FREIRE e EDUARDO FREIRE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eduardo Freire, Cpf: 83237348104, Rg: 

1.201.258-00 Filiação: Maria Aparecida Trindade, brasileiro(a), solteiro(a), 

estudante, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

 Executados(as): Eduardo Freire, CNPJ: 03306551000176, brasileiro(a), 

Endereço: Av.mato Grosso, Nº177, Bairro: Centro, Cidade: Lucas do Rio 
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Verde-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 18 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29854 Nr: 4027-30.2008.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

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

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOSIANE LEITE BRANCO - OAB:MT/7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R R$121,26 

(Cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$121,26 (Cento e vinte e um reais e vinte e seis 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000430-84.2018.8.11.0045

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:

LENISE SCHULZ FREIRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000430-84.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 58.219,93 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LENISE SCHULZ FREIRE Intimação para 

providenciar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, juntando o 

comprovante aos autos. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de julho de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLEM CRISTINE TANAN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001323-75.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ARIELLEM CRISTINE TANAN DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. I. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita à autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 20/08/2018, às 

10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. IV. 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 autocomposição; 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; V. 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). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. 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). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, 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). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001264-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001264-87.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.050,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Parte Ré: RÉU: ENERGISA 
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MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 20/08/2018, às 

09h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. II. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. III. 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 autocomposição; 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; IV. 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). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. 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). VIII. Havendo desinteresse na 

autocomposição, 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). IX. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001264-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001264-87.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.050,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 20/08/2018, às 

09h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. II. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. III. 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 autocomposição; 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; IV. 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). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. 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). VIII. Havendo desinteresse na 

autocomposição, 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). IX. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108731 Nr: 3228-40.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GORETI SACON XAVIER ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13.013, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte requerida 

apresentar contrarrazões do Recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119953 Nr: 518-13.2016.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVAS, FADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16.126/MT, 

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 86/89, dentro do prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002950-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO RENATO PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

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

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002950-17.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: HILARIO RENATO PICCINI Vistos etc. Segundo consta no 

endereçamento da peça inicial, o processo é direcionado a Vara da 

Infância e Juventude. Posto isto, remeta-se o presente feito a Segunda 

Vara desta Comarca, em consonância com o endereçamento da petição 

inicial apresentada. Providencie-se as baixas devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002082-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SIQUEIRA VANZELLA E CIA LTDA - EPP (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002082-39.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ALDINEIA SOARES DOS SANTOS RÉU: ANA LUCIA SIQUEIRA VANZELLA 

E CIA LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais com Pedidos de 

Antecipação de Tutela”, ajuizada pelo (a) autor (a) em face do (a) 

requerido (a), ambos acima qualificados, contendo pedido de exclusão do 

nome da autora do cadastro de inadimplentes, pois esta alega ter 

devidamente quitado o débito que lhe é cobrado. 2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, em 

juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito está satisfatoriamente 

evidenciada, já que a parte autora alega ter quitado o débito objeto da 

negativação, demonstrando tal alegação mediante comprovante de 

pagamento do boleto conforme ID Num. 13464458. O perigo de dano, por 

sua vez, é evidente, posto que a negativação efetivada compromete o 

bom nome e o crédito da autora na praça. De outro lado, a medida 

pleiteada é reversível, de modo que sobressaindo no feito a higidez da 

cobrança do referido débito, possível a reativação do nome ao cadastro 

de inadimplentes. Sendo assim, diante da presença dos requisitos 

inerentes às medidas de urgência, além da ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, tenho que a concessão da liminar postulada é 

medida que se impõe. 3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar veiculado 

inicialmente, para o fim de determinar que o requerido, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, retire o nome do autor dos cadastros de órgãos 

de restrição de créditos, relativamente ao débito discutido na presente 

demanda, sob pena de multa diária. 4. Observando os prazos fixados no 

artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para 

o dia 04/09/2018, às 09:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum 

dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado 

que o prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo 

inicial encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo (a) (s) autor (a) (es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que 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). 8. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO 

VERDE, 13 de julho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004174-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO)

JOSIANE PILATTI OAB - SC33611 (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004174-24.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROSANGELA MARIA ROTHER REQUERIDO: ROQUE 

ROTHER Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do 

processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de julho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002673-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA INFORMAÇÃO DO PERITO 

MEDICO APORTADA AO FEITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA SOLICITAÇÃO DO MEDICO 

PERITO APORTADA AO FEITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 155147 Nr: 2944-27.2018.811.0045

 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

 PARTE AUTORA: ANA MARIA E LIMA, ANA MARIA EBERHARDT LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N.B. SAVOLDI - 

OAB:OAB/MT 9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora cumprir integralmente o despacho de f. 46, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 124342 Nr: 2684-18.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, quanto os RPV(s) expedidos nos autos.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002042-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002042-57.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que o feito foi remetido ao Setor Psicossocial do Fórum desta 

Comarca para elaboração do parecer socioeconômico antes da 

apresentação dos quesitos pelas partes. Não obstante isto, verifica-se 

também que, no dia 17/07/2018, a parte autora juntou aos autos os 

quesitos a serem respondidos (ID n.º 14220484). Já a autarquia requerida, 

até o presente momento, não se manifestou. Diante disto, considerando-se 

a urgência que o caso requer, como forma de prestigiar o princípio da 

celeridade, e tendo em vista que a autarquia requerida, em casos 

semelhantes, sempre apresenta os mesmos quesitos a serem 

respondidos no parecer socioeconômico, seguem abaixo alguns dos 

quesitos padrões apresentados pela autarquia requerida em demandas 

semelhantes: 1) Qual a idade atual do(a) autor(a)? 2) Descrever o núcleo 

familiar do autor, informando: nome completo de cada membro, data de 

nascimento, número dos documentos pessoais (RG e CPF), grau de 

parentesco e se exerce atividade remunerada. Quando se tratar de filhos, 

apresentar nome e CPF de cada um, ainda que não residam na mesma 

casa em que o autor. 3) Das pessoas que compõe o grupo familiar, 

quantas trabalham, em que local, e se é possível determinar, 

aproximadamente, o valor da renda bruta considerando a soma dos 

rendimentos brutos auferidos mensalmente, composta por salários, 

proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência 

pública ou privada, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho 

não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, 

rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de 

Prestação Continuada? (Se o benefício for concedido pelo INSS, informar 

o número do benefício –NB). 4) Foi apresentado algum comprovante de 

renda? A conclusão baseia-se apenas nas declarações obtidas quando 

da visita social? 5) O (a) autor (a) não possui qualquer outro meio de 

prover sua subsistência? 6) O (a) autor (a) reside em moradia própria ou é 

alugada? Se alugada, qual o valor do aluguel? 7) O (a) autor (a) possui 

filhos ou pessoas da família trabalhando fora do Brasil? Se positivo, onde? 

8) O (a) autor (a) necessita de auxílio material de estranhos para 

sobreviver? 9) O (a) requerente exerce alguma atividade laboral, ainda 

que informal? 10) Caso a resposta ao quesito acima seja positiva qual a 

atividade laboral habitual do (a) requerente? 11) Senhor Assistente Social, 

nos termos da CIF (qualificadores/construtos utilizados para os diferentes 

componentes de acordo com o grau de comprometimento), no que se 

refere à influência externa sobre a funcionalidade e a incapacidade: a) no 

que se refere ao domínio Fatores Ambientais existem impactos de 

barreiras, características do mundo físico, social e de atitude? Quais são 

os qualificadores das unidades de classificação da barreira e de seu 

respectivo domínio? b) no que se refere ao domínio Atividades e 

Participação a parte tem dificuldades para execução de tarefas? Quais os 

qualificadores das unidades de classificação da dificuldade e de seu 

respectivo domínio? c) quais foram as unidades de classificação de cada 

domínio analisados acima e os qualificadores que, de acordo com o grau 

de comprometimento, levaram à conclusão das respostas acima? d) o 

INSS, em sua análise, incorreu em erro científico? Por quê? Assim, 

Remetam-se os autos novamente ao Setor Psicossocial do Fórum desta 

Comarca para elaboração do parecer socioeconômico. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 19 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 148469 Nr: 8708-28.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO BOSCOLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19.063MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 DELIBERAÇÕES

Exaurido o objeto da omissiva, devolva-se a deprecada.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Advogados do requerido Alfeo Boscoli Neto: Fernando de Oliveira 

Machado e Welber Marcos de Sousa Miranda

Advogada da requerida Brasil Telecom S/A: Ana Paula Corrêa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154085 Nr: 2339-81.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA HEIBER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Exaurido o objeto da omissiva, devolva-se a deprecada.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Advogado da requerente: Fabricio Alves Mattos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154775 Nr: 2732-06.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBY AGROQUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Vieira Vianna - 

OAB:OAB/RJ 100.546, URSULA LOPES GONCALVES AGUIAR - 

OAB:156324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SETTE 

MASCARENHAS - OAB:83434/MG, PAULA DE ARAUJO FORMIGONI - 

OAB:158.586/SP

 DELIBERAÇÕES

a) INDEFIRO o pedido de contradita da testemunha Rodrigo Bertan, visto 

que a mera existência da relação/vínculo de trabalho não induz, de 

maneira automática e linear, na caracterização de situação de suspeição. 

Há a necessidade de que se comprove a existência de um vínculo mais 

próximo, que denote a existência de uma relação de confiança e fidúcia, 

traduzida pelo exercício de função de gerência, chefia, diretoria 

estabelecida entre uma das partes e da testemunha que se objeta inquirir. 

Na hipótese concreta não existem provas que demonstrem esta relação 

ou que a testemunha possa ter interesse na resolução do processo;

b) DEFIRO o pedido de juntada de instrumento de substabelecimento. 

Após, exaurido o objeto da omissiva, devolva-se a deprecada.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Advogado da Requerente: Roberto Vieira Vianna

Advogado da Requerida Fiagril: Rannier Felipe Camilo

Empresa Union Agro, representada por preposto: Tiago Lopes Tolentino

Advogada do requerido Union Agro: Karine Ducci Lourenço

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 OCORRÊNCIAS
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Aberta a audiência e apregoada às partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas. Tentada a conciliação, restou inexistosa. Em 

termo apartado foi procedida à coleta do depoimento pessoal da preposta 

da empresa requerida.

Pela advogada da requerida foi dito que realizou protocolo de instrumento 

de procuração, todavia em consulta realizada na data da audiência, não 

foi localizada a referida petição. Foi requerida a concessão de prazo para 

juntada do documento. Também foi dito que não tinha interesse em realizar 

a coleta do depoimento pessoal do representante legal da autora.

Pelos advogados das partes foi dito, ao final, que não tinham interessem 

em realizar a produção de outros meios de prova.

 DELIBERAÇÕES

Concedo prazo de 15 (quinze) dias para juntada de instrumento 

substabelecimento. Solicite-se informações sobre o cumprimento das 

cartas precatórias expedidas.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

Requerente Maitan Elger & Elger Ltda ME representado pelo sócio 

proprietário: Josias Elger

Advogados da Requerente: Itamar de Camargo V. Junior e Abel Sguarezi.

 Requerida Unidas S/A, representado pela preposta: Elinete Ferreira de 

Sousa Lalli

Advogada da requerida: Dhébora Sousa da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23123 Nr: 978-15.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

LTDA, TORK OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JÚNIOR - OAB:9.429/MS

 Intimo a parte exequente para promover o andamento do processo, no 

prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92578 Nr: 6428-26.2013.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. SERGIO LUIS DALTO DE MORAES, OAB-MT Nº 13.458-A, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002866-16.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

amparo social ao portador de deficiência com base, exclusivamente, em 

atestado médico particular. E do material cognitivo engendrado no 

processo, é possível divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil 

elemento probatório lastreado nos autos, situação que repele a concessão 

da excepcional antecipação de tutela sem a realização de perícia médica 

judicial determinada para este fim. De idêntica forma, não há elementos 

robustos que demonstre, com o grau mínimo de segurança, que a parte se 

encontra em situação de miserabilidade (renda per capita inferior à ¼ do 

salário mínimo vigente) exigida para a concessão do benefício. Portanto, 

relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial e de parecer 

socioeconômico. Nomeio a assistente social credenciada a exercer 

atividades no Poder Judiciário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda à realização de estudo da condição socioeconômica da autora, 

devendo responder os termos dos quesitos formulados, bem como 

acostar aos autos fotografias da autora e de sua residência. Nomeio, para 

exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 29/08/2018, a partir das 13h00min, 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 05 (cinco) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Intimem-se as partes e 

seus advogados/procuradores, 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. 

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. 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. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002857-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CELONIR RIGOLI (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 1002857-54.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 192 de 519



traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

particulares. E do material cognitivo engendrado no processo, é possível 

divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório 

lastreado nos autos, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela sem a realização de perícia médica judicial 

determinada para este fim. Portanto, Relego a análise do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial. Com espeque no teor do art. 1º da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre 

médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 

29/08/2018, a partir das 13h00min., observada a ordem de chegada. 

Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que compareça 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. Intime-se a parte autora para que, caso 

queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição inicial) 

e indique assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° 

do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta n.º 1 do CNJ/AGU/MTPS, 

a seguir expostos, a serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. 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. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de julho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002878-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES MARQUES DE SOUZA (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 1002878-30.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Do material cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que o 

autor está recebendo o benefício previdenciário de auxílio-doença e 

pretende a sua conversão para aposentadoria por invalidez. Portanto, 

considero que não resta demonstrado/evidenciado risco concreto de dano 

atual e iminente, condição necessária para a antecipação dos efeitos da 

tutela. O fato de o autor estar atualmente recebendo benefício 

previdenciário faz desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, de modo a tornar incabível a pretendida antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional buscada. Portanto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 18 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.: 154089 Nr: 2343-21.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a peça inicial acusatória, para o fim de 

CONDENAR o acusado GUSTAVO LUCAS DA SILVA, qualificado nos 

autos, nos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código 

Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/1990, na forma do artigo 70, 

“caput”, do Código Penal.DA FIXAÇÃO DA PENA (...) c) Das penas 

privativas de liberdade fixadasTendo em vista que, com uma ação, o 

acusado praticou dois crimes, quais sejam, roubo e corrupção de 

menores, reconheço o benefício do concurso formal entre eles, 

preconizado no artigo 70, “caput”, do Código Penal, e de consequência, 

considerando o número de infrações penais perpetradas (02), sobre a 

pena privativa de liberdade mais grave faço incidir a fração de 1/6 (um 

sexto), encontrando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão. PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE TOTAL DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) 

DIAS DE RECLUSÃO.Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista 

a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, considerando o 

modus operandi por eles desenvolvido (artigo 33, § 3º, do CP).e) Da pena 

de multa Fixo a pena de multa na quantia total de 13 (treze) dias-multa.Fixo 

o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado. f) 

Da pena alternativa e sursisIncabível substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis 

(artigo 77, do CP).(...)

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 20/09/2018 Hora: 

13H, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 16/08/2018 Hora: 

13:45H, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010527-29.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIO SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da devolução do AR ID 14261665.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE JESUS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 23/08/2018 Hora: 15:00 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002945-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (REQUERENTE)

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA RIO VERDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/08/2018 Hora: 14:15 horas, devendo comparecer 

ao ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O 

RIO VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RAFAEL FENELON ABRAO OAB - GO0020694A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001139-90.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado no 

Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “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". Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, certifique-se. No caso eventual pagamento 

sobre valor incontroverso, expeça-se o competente Alvará após o 

decurso do prazo do Provimento nº 68/2018 do CNJ. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002679-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/08/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002962-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VOLF (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/08/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCO DO PRADO (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 DESPACHO Processo: 

1000869-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE FRANCO DO PRADO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores de 

depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes nos termos 

do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal expeça-se o 

alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Após, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIMIRO GOMES DE LIRA (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 DESPACHO Processo: 

1000891-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LAUDIMIRO GOMES DE LIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores de 

depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes nos termos 

do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal expeça-se o 

alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Após, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

SERASA EXPERIAN S/A (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARCIA VARANDA GAMBELLI OAB - SP0203955A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010297-84.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SERASA EXPERIAN S/A, TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos. 

Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

do feito. Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAINER CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010131-18.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO JESUS VIEIRA 

REQUERIDO: TRAINER CURSOS LTDA - ME Vistos. Intime-se as partes 

quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o 

prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as advertências de 

praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 DESPACHO Processo: 

1002750-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA FATIMA DE SA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma 
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reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002414-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PINTO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002414-74.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: EDUARDO PINTO ALVES 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que 

se impõe consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

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

Desde já defiro o levantamento dos valores, em favor do Exequente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Decorrido o prazo do 

Provimento nº 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 19 

de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SALOMAO KUPAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524/O (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: 

1001303-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: APARECIDA SALOMAO 

KUPAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A promovida embora 

tenha comparecido a audiência de conciliação, conforme termo juntado (ID 

Nº 13401879), não apresentou contestação nos autos. É cediço que no 

âmbito dos Juizados Especiais a ausência de contestação configura a 

confissão ficta do reclamado das afirmações constantes na peça de 

ingresso. Já o Novo Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Desta feita, 

aplico os efeitos da revelia em desfavor da reclamada, não deixando de 

analisar, entretanto, as afirmações contidas na peça inicial, conforme o 

art. 6º da Lei 9.099, que dispõe que o Juiz deverá adotar em cada caso a 

decisão que considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da lei e às exigências do bem comum, já que é essa a função basilar do 

Direito. Passo à análise do mérito. A Reclamante postula a condenação do 

Reclamado a indenizá-lo por danos morais em razão de ter inserido o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito em data de 20/12//2013, no 

importe de R$ 795,62 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e 

dois centavos) contrato nº 2449616934, ao argumento de que 

desconhece o referido débito pois não possui relação contratual com o 

reclamado, do qual requer ainda a exclusão dos referidos débitos. 

Analisado o processo e os documentos a ele carreados, verifico que o 

reclamado não contestou a peça inicial e nem juntou documentos nos 

autos Cediço que por se tratar de relação consumerista, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo ao réu o ônus de comprovar fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, com base no 

art. 373, inciso II, do CPC, porém, não o fez. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que o requerido também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. A análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão que o Reclamado 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, não fazendo prova da contratação dos seus serviços, 

apresentando apenas telas unilaterais que não são documentos hábeis 

para comprovação da relação contratual entre as partes. Logo, não tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que o reclamado encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso o reclamado ao 

aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante possui restrições 

preexistentes ou posteriores no cadastro de inadimplentes em seu nome 
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sendo discutidas em juízo, assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, DECRETO A REVELIA DO RECLAMADO e 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela rejeição das 

preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (03/03/2018). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 795,62 

(setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) contrato 

nº 2449616934. DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante 

dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

Deixo de condenar o reclamado no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELI APARECIDA LUCIETTO (REQUERENTE)

EDERSON VARASCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-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: 

1003179-11.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EDERSON VARASCHINI, 

JUCIELI APARECIDA LUCIETTO REQUERIDO: BRASILVEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Fundamento. Decido. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que é 

desnecessário efetuar pedido administrativo a fim de que a parte 

segurada requeira a indenização à qual tem direito judicialmente. A 

propósito, verbis: “AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE AO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS). ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÕES 

CORPORAIS. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. 1. Não carece de interesse de agir a 

demandante, tendo em vista que é possível a cobrança judicial da 

indenização sem que o segurado tenha efetuado pedido administrativo. 2. 

Assim, devido é o pagamento do valor pleiteado pela requerente, inferior 

ao limite estabelecido em lei (R$ 2.700,00), visto que comprovados os 

gastos oriundos do acidente de trânsito em questão. Sentença confirmada 

por seus próprios fundamentos. Negado seguimento ao recurso.” 

(Recurso Cível Nº 71003398948, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/02/2012) 

(grifei) Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. 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. Da análise dos autos, pretende a parte 

autora com a presente demanda receber indenização no valor de R$ 

26.869,73 sob alegação de que sofreu um sinistro em 28.07.2010 

envolvendo o veículo segurado e o terceiro, o qual ingressou judicialmente 

em face do segurado que gerou prejuízos materiais e morais. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 26.869,73 (vinte e seis mil e oitocentos e sessenta e 

nove reais e setenta e três centavos). Não merece acolhida a Prejudicial 

de mérito de prescrição arguida, em razão de entender que, no caso dos 

autos, em que o autor busca o recebimento de indenização referente ao 

contrato de seguro, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no 

artigo 205 do Código Civil. Pois bem. Não há nos autos, prova capaz de 

afastar a responsabilidade da parte reclamada pelo custo do acidente, 

ônus que lhe incumbia. Com efeito, a prova produzida aponta para a 

veracidade das alegações da peça inaugural e, consequentemente, para a 

imputação da responsabilidade pelos danos à parte reclamada, 

considerando o teor do contrato existente entre as partes. Logo, 

demonstrada a responsabilidade da parte reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte reclamante pelos danos causados, já que 

trata-se esta de ação de regresso em desfavor da seguradora, a qual é a 

responsável pelo pagamento do valor de indenização para terceiro. Resta, 

assim, demonstrado que o condutor do veículo da parte reclamada não 

tomou os cuidados necessários quanto ao veículo da parte reclamante. 

Desta forma, as partes reclamadas devem arcar com o valor dos danos 

materiais apresentados na exordial, ou seja, no montante de R$ 26.869,73 

(vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três 

centavos). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar a parte 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 26.869,73 (vinte e 

seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) a 

título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso. 

Deixo de condenar as partes reclamadas no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publicada com a inserção no Sistema PJE. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos 

termos do artigo 40 da 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, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1001650-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001650-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS ALVES ROCHA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. PRELIMINAR Não merece acolhimento a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Dessa feita, resta 

afastada a preliminar. Passo ao exame do MÉRITO. FUNDAMENTO E 

DECIDO Afirma o reclamante que teve seu nome indevidamente inscrito 

junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor oriundo de 

contrato que alega desconhecer no valor de R$ 9.735,80 (nove mil e 

setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). Aduz que não possui 

qualquer débito perante a reclamada, razão pela qual, pretende que seja 

declarada a inexistência do débito, bem como responsabilizados ao 

pagamento de indenização por danos morais. A reclamada alega que 

adquiriu onerosamente da Caixa Econômica Federal, mediante contrato de 

cessão de direitos, créditos de diversos devedores, e, consequentemente 

passou a ser credora dessas operações. Inexistem dúvidas que no 

presente caso, há relação de consumo entre as partes, sendo clara a 

hipossuficiência da Reclamante, e necessária a natural inversão do ônus 

da prova. A Reclamada alega em sua contestação juntada que a dívida 

cobrada foi originada na empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que foi 

cedida conforme documentos anexados com essa defesa, mas deixou de 

de acostar aos autos contrato que gerou o crédito cobrado. Conforme 

legislação é necessário cientificar o credor da cessão de crédito 

celebrada, em conformidade com o art.290 do Código Civil: “Art. 290. A 

cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando 

a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito 

público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” Resta clara a 

necessidade de notificar o devedor quanto à cessão de crédito, porém 

não há qualquer documento válido provando a entrega da 

correspondência ao reclamante. Conforme transcrito pela Súmula nº 404 

do STJ diz ser dispensável o aviso de recebimento da carta de 

comunicação sobre a negativação no nome do devedor. Apesar do 

descrito, o art. 290 do Código Civil dispõe sobre a notificação da cessão 

de crédito, e não sobre notificações sobre negativações em órgãos de 

proteção ao crédito. Dessa forma, conclui-se que a Reclamante não foi 

devidamente comunicada sobre as alegadas cessões de crédito. Quanto à 

segunda parte do artigo acima transcrito, resta clara a necessidade do 

devedor se declarar ciente da cessão efetivada, em documento escrito; o 

que também não restou comprovado nos presentes autos. Concluímos que 

a cessão de crédito não fora um ato perfeito, porém, não podemos 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem antes 

verificarmos que a Reclamada cumpriu com alguns requisitos, como os 

documentos que comprovam a devida observação ao art.288 do Código 

Civil: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um 

crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento 

particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.” Apesar do 

disposto, observamos que não fora juntado nos presentes autos, a 

cessão efetivada específica do crédito discutido, inexistindo a 

comprovação de que tal efetivamente ocorreu conforme descrito. 

Necessária ainda, à observação do art.293 do mesmo Diploma Legal: “Art. 

293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode 

o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.” Apesar 

do disposto, resta clara a negativa da Reclamante em aduzir que não 

possuía dívidas com o mencionado fundo de créditos, com a inversão do 

ônus da prova, necessário se faz reconhecer que a Reclamada deveria 

ter juntado o título que supostamente originou a presente lide, o que não 

fora feito, assim, pode-se presumir que o devedor deve pagar àquele que 

estiver na posse do título cobrado, o que não ocorre no presente caso, 

visto que a Reclamada não apresentou tal cártula. Por todo o exposto, 

somado à inversão do ônus da prova, necessário ser reconhecido que a 

Reclamada não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo, ou 

extintivo do direito da reclamante. Pelo exposto, necessário se faz o 

reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, e via 

de consequência, a declaração de inexistência da dívida discutida nestes 

autos. In casu, restando reconhecida a inexistência da dívida em comento, 

necessário se faz o reconhecimento da inclusão indevida nos serviços de 

proteção ao crédito que, segundo a melhor doutrina, se caracteriza como 

dolo in re ipsa, ou dolo presumido, não necessitando de comprovação. 

Ademais, a Reclamada é uma grande empresa com diversos setores e 

recursos, tendo meios, bem como pessoal treinado de forma suficiente a 

se evitar cobranças indevidas. O reclamante tem inserção posterior, 

conforme se verifica do ID nº 13631709 a existência de outros registros 

em nome da parte, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve refletir no 

quantum indenizatório, conforme Súmula 385 do STJ: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que 

servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (29/11/17) (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito de R$ R$ 9.735,80 (nove mil e 

setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), inscrita em 29/11/17. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 9 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-40.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BORGES FRUGONI GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

ELIANE GOMES DE FREITAS BORGES FRUGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTA RANYELLE DE FATIMA BORGES OAB - GO37315 

(ADVOGADO)

KENNY TEIXEIRA MATOS OAB - GO34753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 

DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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GOMES DE FREITAS, ELIANE GOMES DE FREITAS BORGES FRUGONI 

REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, ALIANCA 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE 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. Cuida-se de embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega omissão/obscuridade/contradição na sentença. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, desacolho os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na decisão constante do ID nº 5477571, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Posto isso, desacolho os 

embargos. Por outro lado, no que concerne ao pedido de condenação em 

litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação não restou 

caracterizada nos autos. Após o trânsito em julgado, defiro o 

levantamento de valores depositados em juízo em favor da parte autora, 

conforme dados lançados na petição do ID nº 13090373. Intimem-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. 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, 19 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004958-98.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTENOR NETO VELOSO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor não reconhece 

referente no valor de R$ 106,86 (cento e seis reais e oitenta e seis 

centavos), inscrita em 12/02/16. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a referida inscrição, bem como 

condenação da reclamada em pagamento pela reparação por danos 

morais. II – MOTIVAÇÃO Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. A pretensão 

merece juízo de parcial procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação do 

requerido, conforme extrato aportado demonstrando apontamento da 

Requerida no valor de R$ 106,86 (cento e seis reais e oitenta e seis 

centavos), inscrita em 12/02/16. Discorre a parte reclamante que não 

possui débito nem qualquer relação contratual com a reclamada. A 

reclamada nada comprova, apenas alega que a cobrança é fruto de 

cobrança de débitos dos contratos existente entre as partes, mas não 

trouxe aos autos a copia do contrato e/ou outros documentos pessoais 

necessários para demonstrar a certeza do que se está se exigindo. Com 

efeito, a contestação não traz fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Entretanto, não merece acolhimento o pedido da condenação da 

requerida em danos extrapatrimoniais, tendo em vista que em consulta ao 

extrato da parte Reclamante na ocasião da prolação da presente 

sentença, verificou-se que a parte Reclamante possui negativações 

anteriores, junto à empresa Ativos S/A na data de 11/01/13, que não está 

sendo discutida judicialmente, mantendo-se a legalidade da cobrança. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” Dispõe a Súmula 385 do STJ: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à 

vida em relação, não indenizável, portanto. Nesse sentido: Ementa: 

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos 

morais e patrimoniais. Falta de energia elétrica. Defeito no serviço 
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prestado pela empresa concessionária. Dever de indenizar os danos 

materiais devidamente comprovados. Inocorrência da configuração do 

dano moral. O fato descrito na exordial não tem relevância jurídica 

tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento. Inexistência de prova, por 

parte do autor, de ter realmente passado por constrangimento grave. Para 

haver a indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um 

constrangimento relevante, uma situação difícil, o que, em verdade, não 

existiu. Apelos não providos. (Apelação Cível Nº 70045759446, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 12/04/2012) Nesse sentido, não restaram demonstrados pelo 

autor os danos morais sofridos passíveis de reparação. Restando 

comprovado somente que a negativação foi indevida. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com 

julgamento de mérito, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

ajuizada por ANTENOR NETO VELOSO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A para (1º) DECLARAR inexigível o débito objeto da presente 

demanda; (2º) DESCONSTITUIR a anotação objeto desta demanda; (3º) 

DESCONSTITUIR o contrato objeto desta ação e julgo improcedente o 

pedido de reparação por danos morais. Proceda a Reclamada com baixa 

da restrição nos órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito 

objeto da presente demanda no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e em caso 

de recalcitrância aplico a multa no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Sem custas 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 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, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DOMINGOS DA SILVA UNIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000927-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SILVANE DOMINGOS DA 

SILVA UNIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que após ter sofrido 

oscilações no fornecimento de energia elétrica teve o aparelho de som 

danificado. Pediu a condenação em danos morais e materiais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Não 

havendo preliminares arguidas, passo ao julgamento do mérito.. 3. No 

mérito a pretensão é parcialmente procedente. Colhe-se da exordial que a 

requerente foi surpreendida com uma sequência de queda de energia que 

danificou seu aparelho de som. Afirma que mesmo tendo solicitado o 

reparo à concessionária, esta limitou-se a indeferir o pedido administrativo 

com a alegação de que conforme a inspeção realizada foi constatado que 

o dano reclamado não foi causado por oscilação. A parte autora 

enquadra-se nas prerrogativas do art. 2º do CDC. Nesse ínterim, cumpre 

anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o dano 

material será da responsabilidade da concessionária. Neste sentido, amplo 

acervo jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOBRECARGA NA REDE DE 

ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM APARELHOS 

ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO, INEXISTINDO A 

ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS EM RAZÃO 

DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. FATO, NEXO CAUSAL E DANO 

DEVIDAMENTE COMPROVADOS QUANTO À EXISTÊNCIA E À EXTENSÃO. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004836722, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 30/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004836722 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 30/05/2014, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2014) E 

ainda: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE MOTORES E NEXO DE CAUSALIDADE 

DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS 

DANOS MATERIAIS. DANOS DE ORDEM MORAL NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005083183, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/09/2014) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71005083183 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Data de Julgamento: 24/09/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2014) Colhe-se da exordial que 

a requerente teve danificado o aparelho de som, cujo conserto foi 

realizado na quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A 

concessionária Reclamada não aceitou fazer o ressarcimento dos 

prejuízos advindos do fato pelas vias administrativas. De modo que com 

fundamento no art. 18, §1º, inciso II do CDC, necessário o acolhimento do 

pedido de ressarcimento da quantia paga pela requerente com o conserto 

do aparelho eletrônico danificado. Apresenta diversos protocolos e 

pedidos de ressarcimento que não foram atendidos, requerendo o valor de 

conserto e danos morais pela falha na prestação do serviço. A reclamada, 

por sua vez, em sede de contestação, afirma que não há comprovação de 

que houve falta, queda, interrupção ou oscilação de energia no período 

indicado na inicial e que o defeito seria interno, apresentando telas 

sistêmicas para demonstrar o alegado. Pois bem. A empresa ré, na 

qualidade de concessionária prestadora de serviços públicos, está 

obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, a teor 

do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor. Neste 

sentido, tem o dever de zelar pela boa prestação dos serviços. No caso, a 

responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada à luz da 

teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade 

objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que 

estatui: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ainda, pela 

teoria do risco do negócio, explicitamente albergada no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem 

objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação 

de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham. Enfatizando 

os contornos da teoria do risco do negócio: Aquele que aufere benefícios 

com uma dada atividade também deve arcar com os riscos desta, ou seja, 

com os malefícios que esta possa produzir na seara jurídica alheia, mais 

precisamente, com os danos que origine. (Responsabilidade Civil- Dano e 

Defesa do Consumidor, Del Rey, 2001, p 58/59). O fornecedor não pode 

se furtar aos riscos e tormentos da sua atividade econômica, muito 

menos, transferi-los para o consumidor. A objetividade da sua 

responsabilidade foi talhada na legislação protecionista justamente para 

blindar a posição jurídica do consumidor, ao qual não podem ser atribuídos 

os problemas e imperfeições surgidos na prestação de serviços que 

constitui a atividade empresarial do fornecedor. A reclamada, ao negar a 

culpa no evento e afirmar que inexiste registro de incidência que pudesse 

ocasionar os danos relatados pela parte reclamante transfere para si o 

ônus probatório (art. 373, II, CPC). Dessa forma, comprovado o defeito no 

serviço (fornecimento de energia elétrica), os danos e o nexo de 

causalidade, imperativo é o dever da reclamada em reparar os prejuízos 

causados à parte reclamante. Neste sentido, destaca-se precedente da 

Egrégia Turma Recursal deste Estado: SOBRECARGA/OSCILAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICOS. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 
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CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS 

EVIDENCIADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. A responsabilidade da concessionária demandada é 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c 

o artigo 22 do mesmo diploma, de modo que é responsável pelos danos 

causados aos seus consumidores, decorrentes da falha na prestação do 

seu serviço. 2. É devida a reparação material pelos danos causados, 

decorrentes da queda de energia elétrica que ocasionou a queima dos 

eletrodomésticos da parte Autora, porquanto restou comprovado o nexo 

causal entre o dano causado e a ineficiência do sistema de proteção da 

rede elétrica mantida pela concessionária. 3. Dano moral evidenciado. Não 

se pode deixar de reconhecer que o sofrimento advindo da ineficácia do 

sistema de prestação dos serviços de energia elétrica pela parte 

Recorrente, não apenas quando da ocorrência da oscilação da energia 

elétrica na residência da parte Autora, mas, especialmente, ante a 

negativa do ressarcimento dos bens que restaram danificados em face 

daquele evento danoso, são fatos que indubitavelmente ultrapassam a 

seara do mero desconforto configurando efetiva lesão à personalidade, 

tratando-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova de efetivo prejuízo, 

pois presumido, conforme as regras de experiência comum. 4. Redução 

do quantum indenizatório fixado em sentença de R$-12.000,00 para 

R$-6.220,00. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 130339120118110001/2012, João Bosco Soares 

da Silva, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2012, Publicado no DJE 

29/08/2012). Destaquei. Em análise minuciosa dos autos, vislumbra-se 

efetivos danos materiais no montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) Não obstante, no que se refere ao pedido de indenização por dano 

moral, vê-se que a falha e a demora da reclamada impossibilitaram a parte 

autora de desenvolver suas atividades normais, bem como atender 

devidamente seus clientes, fato que ficou comprovado. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. AMPLA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO 

DA TENSÃO. EQUIPAMENTO ELÉTRICO DANIFICADO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA RÉ. Relação de 

consumo. Queima de equipamento elétrico. Artigo 14 do CDC. 

Demonstrada nos autos a ocorrência de interrupção do serviço, bem como 

a oscilação de energia. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade 

objetiva. Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Fortuito 

interno. Súmula nº 94 desta Corte. Dever de indenizar. Dano material 

consistente na substituição de peças do elevador da autora. Pessoa 

Jurídica. Hotel. Elevador danificado. Honra objetiva maculada. Súmula nº 

227 do E. STJ. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em 

R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios compensatório e 

punitivo-pedagógico. Sentença mantida. Recurso a que se nega 

seguimento, na forma do artigo 557, caput, do CPC. (TJRJ ? Apelação. 

Sétima Câmara Cível. Des(a). Andre Emilio Ribeiro Von Melentovytch - 

Julgamento: 28/11/2012) (grifei) Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o dano 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. Diante do 

breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) , a título de danos materiais, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária 

(INPC), a partir de cada desembolso, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. 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 submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010238-33.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: NOELI JESUINO EXECUTADO: 

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, em atendimento ao contido no artigo 38, da Lei nº 9.099/95 que 

rege os Juizados Especiais Cíveis. Fundamento. Decido. Cuida-se de 

Exceção de Pré-Executividade, apresentada no ID. 12233293, pelo 

executado PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, em desfavor da 

parte exequente, NOELI JESUINO. Impugnação à Exceção de 

pré-executividade acostada aos autos no ID. 12811799. Alega o 

excipiente que a decisão de primeiro grau confirmada pela Turma Recursal 

não teve sua publicação. Inicialmente, ressalta-se que é admissível a 

defesa através da exceção de pré-executividade quando a alegação não 

exigir dilação probatória, o que é o caso em lide, pois a matéria vertente se 

enquadra dentre aquelas que podem e devem ser apreciadas, até mesmo 

de ofício pelo julgador. Pois bem. Verifica-se dos autos que a Excipiente 

foi intimada através da intimação de nº 132453, no mesmo prazo que a 

Excepta, ou seja, em 02.09.2016 23:59:59. Além disso, para demonstrar 

que de praxe, tanto a Excipiente, quanto a Excepta eram intimadas via 

sistema do PJE, ambas foram intimadas para interpor suas 

CONTRA-RAZOES EM RECURSO INOMINADO, a própria Excipiente tomou 

ciência em 01.03.2017. Por outro lado, no que concerne ao pedido de 

condenação em litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação 

não restou caracterizada nos autos. Ante o exposto, rejeito a exceção de 

pré-executividade oposta pela executada. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por incabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95). Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de 

Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1004126-65.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JEAN CARLOS SILVA 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 
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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, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001695-24.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral nos termos 

do art. 355, I do NCPC. Passo ao exame do mérito. A Reclamante postula a 

condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 02/04/2015, no 

importe de R$ 108,33 (cento e oito reais e trinta e três centavos) ao 

argumento de que foi impedido de efetuar compras no comércio local em 

razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, 

sendo que não possui relação contratual com o reclamado. Por sua vez, o 

Reclamado afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a Reclamante 

inadimplente, torna legítima a cobrança e a inserção dos dados da mesma 

nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima, pugna pela aplicação da Súmula 385 do STJ e no mérito 

pela improcedência da ação. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A análise dos documentos acostados 

ao processo leva à conclusão que o Reclamado não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, não fazendo prova da origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, Logo, não tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e a origem do 

débito, via de consequência, que a inserção do nome do reclamante é 

indevida e deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal, além da 

procedência dos danos morais pleiteados. A empresa reclamada é 

diretamente responsável pela conduta dos seus prepostos, se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido 

pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho 

que o reclamado deve responder pelas consequências dos seus atos, 

qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de 

forma injusta. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por dano 

moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda que a 

reclamante possui restrições posteriores no cadastro de inadimplentes, e 

os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (02/04/2015) - (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 108,33 (cento e 

oito reais e trinta e três centavos), discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar o 

reclamado no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 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 pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 19 de Julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003483-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA PEREIRA FILHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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: 

1003483-10.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EDINALVA PEREIRA FILHOS 

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 
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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, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-76.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA NANCI BEZERRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010078-76.2012.8.11.0045. REQUERENTE: BETANIA NANCI BEZERRA DE 

MELO REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença apresentado por BETANIA NANCI BEZERRA DE 

MELO em face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de 

Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada 

pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de 

junho de 2018, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar 

Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi 

Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela na data do 

pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos 

credores no processo de recuperação judicial, através da habilitação de 

seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", 

portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação de seu 

crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei 

n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste processo 

de execução para recebimento do crédito expresso na sentença proferida 

nos presentes. Ademais, em se tratando do rito adotado pelos Juizados 

Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as 

disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 

9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a 

efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial 

não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no que se refere à 

suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. 

Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação foi atualizada no XXI 

Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 2011: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Registre-se que estando a 

empresa devedora em recuperação judicial, não há como prosseguir a 

execução individual, devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, 

sob pena de preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo 

do enunciado, deve o cumprimento da sentença ser extinto pela 

impossibilidade do prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. 

Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO 

INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, opino pela EXTINÇÃO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do 

CPC, podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão 

de crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado 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, 19 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MESQUITA ALCOFORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1000082-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVANDRO MESQUITA 

ALCOFORADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral nos termos 

do art. 355, I do NCPC. Passo ao exame do mérito. O Reclamante postula a 

condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 15/12/2017, no 

importe de R$ 503,06 (quinhentos e três reais e seis centavos) ao 

argumento de que foi impedido de efetuar compras no comércio local em 

razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, 

sendo que não possui relação contratual com o reclamado. Por sua vez, o 

Reclamado afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a Reclamante 

inadimplente, torna legítima a cobrança e a inserção dos dados da mesma 

nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima, e no mérito pela improcedência da ação. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

análise dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do CPC, não fazendo prova da origem do 

débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, Logo, não tendo sido comprovada a relação 
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contratual entre as partes, e a origem do débito, via de consequência, que 

a inserção do nome do reclamante é indevida e deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal, além da procedência dos danos morais 

pleiteados. A empresa reclamada é diretamente responsável pela conduta 

dos seus prepostos, se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Assim, tenho que o reclamado deve responder pelas 

conseqüências dos seus atos, qual seja, a de indenizar a vítima pelos 

danos morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório 

deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda que a reclamante possui restrição 

anterior no cadastro de inadimplentes sendo discutida em Juízo , e os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (12/10/2015) - (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 503,06 

(quinhentos e três reais e seis centavos), discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar o reclamado no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 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 pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO ROCHA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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: 

1003139-29.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO ROCHA 

BARBOSA 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, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001012-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ERINALDO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 

355, I do NCPC. DECRETO A REVELIA da reclamada nos termos do art. 20 

da Lei 9.099/1995, tendo em vista que devidamente intimada para 

comparecer a Audiência de Conciliação se fez ausente, não apresentando 

sequer contestação nos autos. Passo ao exame do mérito. O Reclamante 

postula a condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em 

razão de ter inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

20/07/2017, no importe de R$ 424,64 (quatrocentos e vinte e quatro reais 

e sessenta e quatro centavos) e no valor de R$ 656,78 (seiscentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) ao argumento de que foi 

impedido de efetuar compras no comércio local em razão da inscrição 

indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, sendo que não 

possui relação contratual com o reclamado. Por sua vez, o não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação 

nos autos embora devidamente intimado e citado para o ato. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

análise dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 
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teor do disposto no art. 373, II, do CPC, não fazendo prova da origem do 

débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e a origem do débito, via de consequência, que 

a inserção do nome do reclamante é indevida e deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal, além da procedência dos danos morais 

pleiteados. A empresa reclamada é diretamente responsável pela conduta 

dos seus prepostos, se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Assim, tenho que o reclamado deve responder pelas 

conseqüências dos seus atos, qual seja, a de indenizar a vítima pelos 

danos morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório 

deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda que a reclamante possui restrições 

posteriores no cadastro de inadimplentes, e os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, DECRETO A 

REVELIA DO RECLAMADO e com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (12/10/2015) - (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 424,64 (quatrocentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos) e no valor de R$ 656,78 (seiscentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de 

condenar o reclamado no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 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 pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 19 de Julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DEISYRHE MARQUES (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: 

1001374-86.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BRUNA DEISYRHE MARQUES 

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, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN 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: 

1001465-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WILLIAN 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. A justificativa não pode ser aceita, visto 

que o atestado é datado de 07/06/2018, enquanto a audiência se realizou 

na data anterior de 05/06/2018. 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 
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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, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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: 

1003433-81.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NILTON CARLOS SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S/A 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 fornecer o 

endereço atualizado do reclamado (ID Nº 10897096), sendo que o 

promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos, 

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 PAGOTTO Juiz 

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, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO DA SILVA CARNEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000754-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CÉLIO ROBERTO DA SILVA 

CARNEIRO DE MELO 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 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 ação conforme petição constantes nos autos ID Nº 

12967983. 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. 

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, 19 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANA HENNING DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1001804-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELISANA HENNING DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 355, I do NCPC. 

OPINO pela rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da Demanda. Passo ao exame do 

mérito. A Reclamante postula a condenação do Reclamado a indenizá-la 

por danos morais em razão de ter inserido o seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em 12/10/2015, no importe de R$ 111,03 (cento e onze 

reais e três centavos) ao argumento de que foi impedido de efetuar 

compras no comércio local em razão da inscrição indevida de seu nome 

no cadastro de inadimplentes, sendo que não possui relação contratual 

com o reclamado. Por sua vez, o Reclamado afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a Reclamante inadimplente, torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de proteção 

ao crédito, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima, pugna 

pela aplicação da Súmula 385 do STJ e no mérito pela improcedência da 

ação. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo leva à 

conclusão que o Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, não fazendo prova 

da origem do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e a origem do débito, via de 

consequência, que a inserção do nome do reclamante é indevida e deve o 

débito discutido nos autos ser declarado ilegal, além da procedência dos 

danos morais pleiteados. A empresa reclamada é diretamente responsável 

pela conduta dos seus prepostos, se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Como resultado do 

acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, 

certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os 

danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos 
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aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, 

causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho que o reclamado deve 

responder pelas conseqüências dos seus atos, qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda que a reclamante possui 

restrições posteriores no cadastro de inadimplentes, e os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (12/10/2015) - (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 111,03 (cento e 

onze reais e três centavos), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar o reclamado no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 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 pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 19 de Julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANA HENNING DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1001805-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELISANA HENNING DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 355, I do NCPC. 

Passo ao exame do mérito. A Reclamante postula a condenação do 

Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter inserido o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito em 23/10/2015, no importe de R$ 

585,68 (quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) ao 

argumento de que foi impedido de efetuar compras no comércio local em 

razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, 

sendo que não possui relação contratual com o reclamado. Por sua vez, o 

Reclamado afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a Reclamante 

inadimplente, torna legítima a cobrança e a inserção dos dados da mesma 

nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima, e no mérito pela improcedência da ação. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

análise dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do CPC, não fazendo prova da origem do 

débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e a origem do débito, via de consequência, que 

a inserção do nome do reclamante é indevida e deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal, além da procedência dos danos morais 

pleiteados. A empresa reclamada é diretamente responsável pela conduta 

dos seus prepostos, se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Assim, tenho que o reclamado deve responder pelas 

conseqüências dos seus atos, qual seja, a de indenizar a vítima pelos 

danos morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório 

deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda que a reclamante possui restrição 

anterior no cadastro de inadimplentes sendo discutida em Juízo e 

restrições posteriores, e os critérios comumente utilizados pelos Tribunais 

para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (12/10/2015) - (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 585,68 (quinhentos e oitenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar o reclamado no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 
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____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 19 de Julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROMISON SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(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: 

1001542-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO ROMISON 

SANTOS DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O 

julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do 

NCPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de outras provas. OPINO pela rejeição da 

preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que confunde-se com o 

mérito da Demanda. Fundamento e decido O Reclamante postula a 

condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) 

em data de 02/04/2015, no importe de R$ 134,26 (cento e trinta e quatro 

reais e vinte e seis centavos) ao argumento de que desconhece o referido 

débito. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve nada 

e nega ainda relação jurídica coma reclamada, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. O reclamado, em sua defesa, alega que o reclamante era 

titular de uma conta corrente aberta junto ao banco Reclamado, todavia, 

não disponibilizou fundos para quitar os valores descobertos em sua 

conta, ocasionando a inscrição de seu nome nos órgãos de ao crédito, 

conforme parte do extrato constantes dos autos, e contrato assinado pelo 

reclamante com assinatura idêntica aos documentos pessoais e 

documentos juntados nos autos sendo que informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requer a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, juntando contrato assinado pelo 

reclamante com assinatura idêntica aos documentos pessoais e demais 

documentos juntados nos autos, corroborados por demais documentos 

representados por extratos, fazendo prova da contratação dos seus 

serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de conseqüência, que a inserção do nome do reclamante é 

devido, devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com 

relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos 

morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo em vista que a 

reclamada comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da 

dívida, portanto improcedentes os pedidos. Imperioso mencionar, inclusive, 

que se há alguma irregularidade esta está no agir do Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado 

desta decisão. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC Deixo 

de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-49.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE OAB - MT0010295A (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010073-49.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE EXECUTADO: OI S.A Autos n. 4140-47.2009.811.0045 – Cód. 

34379 Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por 

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE em face de OI S/A. Como é de amplo 

conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. 

A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do 

Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, 

Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal 

Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela 

na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos 

respectivos credores no processo de recuperação judicial, através da 

habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub 

judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação 

de seu crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 

10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste 

processo de execução para recebimento do crédito expresso na 

sentença proferida nos presentes. Ademais, em se tratando do rito 

adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é 
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incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 

4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade 

processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no 

Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no 

que se refere à suspensão da execução em face de devedor em 

recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação 

foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 

2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em recuperação 

judicial, não há como prosseguir a execução individual, devendo o credor 

habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de preterimento do concurso 

de credores. Diante do conteúdo do enunciado, deve o cumprimento da 

sentença ser extinto pela impossibilidade do prosseguimento nos Juizados 

e fora do juízo universal. Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO 

EMENTA - RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO 

FEITO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, 

DO FONAJE. Tratando-se de crédito proveniente de responsabilidade civil 

por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, 

é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de 

recuperação da empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado 

nº 51 do FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento 

de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003119-38.2017.8.11.0045. REQUERENTE: AROLDO VIEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O julgamento antecipado da 

lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de 

outras provas. Decreto a REVELIA da reclamada tendo em vista que 

devidamente intimada e citada para audiência de conciliação (ID Nº 

9817007) não se fez presente conforme Termo de Audiência constante 

(ID Nº 10873098). Fundamento e decido O Reclamante postula a 

condenação da Reclamada a indenizá-lo por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) 

em data de 08/10/2015, no importe de R$ 166,38 (cento e sessenta e seis 

reais e trinta e oito centavos), ao argumento de que desconhece o 

referido débito. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não 

deve nada e nega ainda relação jurídica coma reclamada, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A reclamada, em sua defesa, alega que a reclamante era 

titular da conta nº 0239551421, linha nº 65-999321292, habilitada em data 

de 17/12/2015, sendo que atualmente já encontra-se cancelada desde 

data de 25/07/2015 em razão de inadimplência de faturas, sendo que de 

acordo com seus registros constam pagamentos efetuados pela autora, 

informa que a modalidade pré-paga não possui contrato escrito, apresenta 

faturas em nome da reclamante e relatório de chamadas, sendo que 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, requer a improcedência dos pedidos e a 

condenação da reclamante em litigância de má fé. Pois bem, considerando 

a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos 

do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Compulsando os autos verifico que a promovida não compareceu à 

audiência de conciliação, apresentando apenas contestação nos autos 

para combater as alegações do reclamante, muito embora tenham sido 

intimado e citado para o ato, razão pela qual entendo que a decretação da 

sua revelia no presente caso é medida de rigor. Restando incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Outrossim, não compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte promovida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte promovida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Insta 

salientar que a reclamada anexa telas sistêmicas unilaterais, alega ainda 

que a dívida que motivou a inscrição da reclamante no cadastro de 

inadimplentes é referente conta nº 0239551421, linha nº 65-999321292, 

atualmente cancelada por inadimplência e que inexiste a possibilidade da 

autora ser vítima de fraude. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora 

tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou gravação 

de áudio, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. O 

documento deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 
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LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé não deve 

ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 

80 do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, DECRETO A REVELIA DA 

RECLAMADA e com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no 

valor de R$ 166,38 (cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Julgo 

IMPROCEDENTE o Pedido de Litigância de Má fé. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Após, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Braz Paulo Pagoto Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002434-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002434-94.2018.8.11.0045. AUTOR: 

JOZANIA GONCALVES GOMES RÉU: ELIAS PEDROSO PEREIRA Cuida-se 

de Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, 

alimentos e direito de visitas, e com Pedido de Tutela Liminar, entre as 

partes acima identificadas. Compulsando os autos, verifica-se que a 

autora pretende a tutela provisória de urgência, para deferimento da 

guarda unilateral de seus três filhos alegando que todos atualmente 

encontram-se sob sua custódia, bem como a fixação de alimentos 

provisórios em 1,5 salário mínimo, por mês. É a síntese. Decido. Pois bem, 

considerando que a autora demonstrou pelos documentos anexados aos 

autos, qual seja, a frequência dos menores na escola, que vem exercendo 

a guarda dos infantes desde a separação do casal, bem como que houve 

fixação de medida de proteção pela vara criminal desta comarca, por 

noticias de agressão sofrida por ela, assim defiro o pedido liminar de 

guarda unilateral dos menores a autora, bem como fixo alimentos 

provisórios de 1,5 (um e meio) salário mínimo por mês, considerando que 

são três crianças, suas necessidades básicas, e ainda considerando a 

profissão exercida pelo requerido de mestre de obras. Posto isto, DEFIRO 

A LIMINAR pleiteada, para conceder a guarda provisória unilateral dos 

menores a JOZANIA GONÇALVES GOMES, bem como no defiro alimentos 

provisórios, em favor dos referidos menores, no importe de 1,5 (um e 

meio) salário mínimo por mês, devendo os alimentos serem depositados na 

conta corrente do menor WENDER GABRIEL GONÇALVES PEREIRA, 

agência 3383, conta poupança nº 25462-6, Banco Caixa Econômica 

Federal, até o dia 10 (dez) de cada mês. Fixo de início o direito de visita do 

pai, nos finais de semanas alternados, devendo ser respeitadas as 

medidas protetivas fixadas no Juízo Criminal. Designo audiência de 

Conciliação para o dia 11 de outubro de 2018 às 11:00h00min. Proceda a 

escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. Cite-se o requerido, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para 

comparecer ao ato designado, bem como intime-se a parte autora. A 

audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Defiro a gratuidade de justiça. Processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde, 11 de julho de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002259-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRO HOFFMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002259-03.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 39.401,26; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: OLIVEIRO 

HOFFMANN Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado da Requerente,para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00(trinta reais), 

a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos 
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autos. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de julho de 2018. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002317-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLENE NOBRE DA SILVA OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

ORLENE NOBRE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002317-06.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 46.706,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 

REQUERIDO: ORLENE NOBRE DA SILVA OLIVEIRA, ORLENE NOBRE DA 

SILVA OLIVEIRA - ME Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado da Requerente, para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 19 de julho de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002394-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA CRISTINA CAEPPEL KAFER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002394-15.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 32.319,95; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Partes do processo: 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: NEUZA CRISTINA 

CAEPPEL KAFER Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado da Requerente, para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 19 de julho de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002261-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIS TRENTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002261-70.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 57.713,34; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JAIME LUIS 

TRENTIN Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado da Requerente, para providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 19 de julho de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 92537 Nr: 6386-74.2013.811.0045

 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: VANGUARDA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - 

OAB:MT- 9536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 157942 Nr: 4594-12.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRIZOLA FERREIRA, RINALDO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 158017 Nr: 4643-53.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINA MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 5955 Nr: 676-93.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA ASFALTO S/A, STRATURA ASFALTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, 

LUIZ FRANCISCO MARTINELLO, VERA LÚCIA BAPTISTA MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Vistos.

Cumpra-se a decisão liminar proferida em sede recursal pp. 619/621.

Para expedição do respectivo alvará, atente-se a Sra. Gestora, ao que 

determina o provimento n.º 68/2018 do CNJ, bem como Ofício Circular n.º 

41/2018-GJAUX-PRES do Tribunal de Justiça do nosso estado.

No mais, proceda as intimações e publicações conforme requerido à p. 

623. Anote-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114750 Nr: 6530-77.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVETE VIEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ANDRÉ GLAESER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:OAB-MT 9.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118906 Nr: 8888-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELIS ADRIANO FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Posto isto, com fundamento no art. 2º, § 1º do Decreto-lei n.º 911/69, 

JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos da requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem objeto do contrato, no patrimônio do 

credor fiduciário, cuja apreensão liminar torno definitiva. Autorizo o autor a 

proceder a transferência do bem a quem entender de direito, cabendo às 

repartições competentes, expedir certificado de registro de propriedade 

em nome do credor ou pessoa por ele indicada, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, nos termos do que dispõe o art. 3.º, § 1.º, do 

Decreto-lei n.º 911/69. Cumpra-se o disposto no art. 2.º, caput, do 

Decreto-lei n.º 911/69.Consigo que não foram realizadas restrições nos 

autos.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 2.º do art. 85 

do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.P.R.I.C, após 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RENHORETSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 19 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000242-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RENHORETSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 19 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000254-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 19 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102493 Nr: 3749-57.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilbertina Ribeiro da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, embora devidamente intimada a parte requerida, conforme 

carimbo de protocolo de fls 76/verso, a mesma deixou transcorrer o prazo 

para se manifestar acerca do R. Despacho de fls 73 e da Certidao de fls 

76, permanecendo inerte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97376 Nr: 712-22.2015.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Rodrigues Coelho, Marcello Rodrigues 

Coelho, José Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12809/MS, Felipe de Queiroz Chaves - OAB:

 FINALIDADE: A intimação dos advogados das partes, Embargante e 

Embargado, para se manifestar acerca da proposta de honorários 

periciais que se encontram juntadas aos autos às fls 341/344.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 105459 Nr: 5437-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha Telma Borges

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BONETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILTON MARTINS BRUM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT0006775S (ADVOGADO)

IVO SILVEIRA DA ROSA OAB - MT17929/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

Referência: autos n.º 1001648-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDRO 

BONETTI DECISÃO Em complementação à decisão anterior, o que não se 

revela incompatível com a determinação exarada atinente à constatação 

do cumprimento da liminar, visando conferir celeridade ao feito, passa-se 

ao saneamento do feito. Trata-se de manutenção de posse ajuizada por 

PEDRO BONETTI em face de ENILTON MARTINS BRUM, ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe. O autor visa à 

manutenção/reintegração de posse referente a uma área de sua 

titularidade, em decorrência da construção de uma cerca de divisa dentro 

de sua propriedade, acarretando no desapossamento de em torno de 108 

(cento e oito) hectares. Afirma que a sua área foi objeto de identificação 

pelo sistema geodésico brasileiro em 2016. Aduz que o imóvel rural 

denominado “Fazenda Shalon” é de sua propriedade e exerce posse 

desde 1993. Por sua vez, o imóvel rural do requerido teria sido adquirido 

no ano 2002. Assevera que o ato de turbação ocorreu em 13/10/2017. 

Com a petição inicial vieram documentos. Foi designada audiência de 

justificação (Id n. 10640407), ocasião em que este Juízo deferiu a tutela de 

urgência a fim de conceder a manutenção provisória da posse em favor 

do requerente (Id n. 10795407). O requerido apresentou contestação (Id n. 

11134137). Alega que quando adquiriu o imóvel rural matriculado sob o n. 

3.817 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT 

no ano de 2002, conhecido como “Rancho do Amaranto” não existia 

qualquer cerca divisória (limite de confrontação) dentro da propriedade 

que pudesse ser confundida com uma cerca de divisão entre duas 

propriedades. Aduz que em julho 2005 tomou conhecimento da existência 

de uma cerca dentro de sua propriedade (citada no mapa – linha vermelha 

– Id n. 11134137 – pág. 07), tentou resolver a questão com o requerente a 

fim de delimitar em definitivo a área, porém, sem a conclusão. Afirma que a 

construção de nova cerca (citada no mapa – linha verde – Id n. 11134137 

– pág. 07), decorre de medidas e localidades certificadas por 

“georreferenciamento”, corroboradas pela afirmação do antigo proprietário 

do imóvel. Narra que a referida área sempre foi destinada a reserva legal, 

razão pela qual não era necessário ser fechada por cercas, visto que não 

haveria qualquer tipo de exploração. Afirma que em maio de 2009 o 

próprio requerido teria concordado que a cerca de divisas (“linha 

vermelha” – id n. 11134137 – pág. 07) estava em local errado, inclusive, 

ele teria perguntado se era necessária a sua retirada. Acrescenta que 

detém a posse da área discutida, inclusive, autorizou a realização de obra 

de energia elétrica de passagem de condutor pela empresa “Energisa”. 

Requereu a improcedência da pretensão, tendo em vista que o requerente 

não comprovou a titularidade da posse. Com a defesa vieram documentos. 

No evento n. 11475060 o requerido informou o cumprimento da liminar. 

Adiante, o requerente afirma que o requerido, embora noticiado neste 

sentido, não cumpriu com a liminar de promover a retirada da cerca 

divisória (“linha verde – id n. 11134137 – pág. 07”), sendo utilizada a área 

para apascentar 70 (setenta) bovinos. Na manifestação acostada no 

evento n. 11618189, o requerido requereu a produção de prova pericial, 

documental e oral (testemunhal e depoimento pessoal do requerente). 

Réplica no evento n. 11752837. Em seguida, o requerente pugnou pela 

produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do requerido 

e na inquirição de testemunhas (Id n. 11752870). Vieram os autos 

conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Diante da apresentação de 

contestação pelo requerido, em que pese à existência de direitos 

disponíveis, nota-se que as partes tiveram a oportunidade de realizarem 

acordo, porém, sem êxito. Além do mais, diante da existência de grande 

conflito acerca do objeto litigioso, a conciliação entre as partes se revela 

improvável. Portanto, não sendo caso de julgamento antecipado do mérito 

(parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências 

preliminares e do saneamento previsto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em 

manifestação apresentada pelo requerente, afirma que o requerido não 

cumpriu com a liminar determinada por este Juízo na decisão acostada no 

evento n. 10796650. A tutela de urgência de natureza provisória foi 

deferida por este Juízo a fim de que o requerente seja mantido na posse 

da área em que está sendo discutido pelas partes nesta demanda, isto é, 

conforme consta no mapa descrito no evento n. 10490336 – pág. 1: 1 – 

Assim, diante da decisão proferida no evento n. 14167670, este Juízo 

DETERMINA o seu cumprimento, sem prejuízo das demais providências a 

serem realizadas nestes autos, atinente à delimitação das questões de 

fato e a ordenação das provas. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO 

E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Não havendo outras questões 

processuais pendentes nesta demanda, mister delimitar as questões de 

fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. É 

relevante consignar que as provas serão analisadas com base na regra 

ordinária da distribuição de seu ônus, nos termos do art. 373, incisos I e II 

do Código de Processo Civil, cabendo ao requerente a comprovação dos 

fatos constitutivos de seu direito e o requerido os fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito do demandante Nesse prisma, FIXA-SE 

como controvertido: A) demonstração pelo autor de posse sobre a área 

discutida nesta demanda. B) turbação/esbulho praticado pelo requerido; C) 

data da turbação; D) continuação da posse, embora turbada, ou perda da 

posse, se esbulhada. Saliente-se que a demanda não possui cunho 

petitório, e sim possessório. Desta feita, esta demanda será analisada sob 

a ótica contida na Parte Especial, Título III Capítulo III do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/2015). 3 – Em relação à ordenação das provas, nota-se 

que o requerente requereu a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal do requerido, nos termos do art. 385 do Código de 

Processo Civil e também na inquirição de testemunhas. Diante do fato de 

ser possível a demonstração dos fatos controvertidos pelos meios de 

provas escolhidos, este Juízo DEFERE o pedido do requerente no evento 

n. 11752870. 4 – De outro lado, o requerido em sua manifestação (ID n. 

11618189) requereu a produção de prova pericial, documental e oral 

(testemunhal e depoimento pessoal). Em relação à prova documental, em 

que pese o requerente tenha pugnado pela juntada de termos de 

declarações de testemunhas e demais documentos, nos termos do art. 

435, parágrafo único do Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o 

pedido, tendo em vista que não restou comprovado que se trata de 

elementos conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a sua contestação, 

sequer havendo comprovação do motivo de impossibilidade de juntá-los 

oportunamente. 5 – Por sua vez, em relação ao depoimento pessoal e a 

inquirição de testemunha apresentada pelo requerido, este Juízo DEFERE o 

pedido. 6 – Em relação à produção de prova pericial, denota-se a sua 

pertinência, como fato impeditivo do direito do requerente a ser 

comprovado, consistente na demonstração de que a posse da área em 

discussão não estava sendo exercida pelo demandante. Nesse passo, de 

modo a possibilitar demandado a colher elementos quanto à alegada 

ausência de exercício possessório sob a área pelo requerente, este Juízo 

DEFERE o pedido de exame pericial de constatação a fim de que o expert 

possa trazer a lume quem exercia posse sobre a referida área, anterior à 

discussão desta demanda. 7 – Para a realização do exame pericial, 

consistente na análise de evidências possessórias sobre a área e a sua 

respectiva titularidade, este Juízo NOMEIA a empresa IPC – Instituto de 

Perícias Científicas, que servirão escrupulosamente, independentemente 

de compromisso para a apuração dos lucros cessantes. Saliente-se que o 
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perito poderá valer-se de documentos que estejam sob a posse das 

partes, bem como realizar entrevistas, além de outras providências que 

entender necessárias para o melhor desempenho do “mister” conferido. 8 

– INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual impedimento ou 

suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar 

quesitos, sob pena de preclusão. 9 – INTIME-SE o perito judicial nomeado 

para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º do CPC). 10 - Após, INTIMEM-SE as partes para manifestar 

acerca da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

o art. 465, §3º do CPC. 11 – Em seguida, não havendo discordância, 

INTIME-SE a parte requerida, nos termos do art. 95, do CPC para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositado em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de 

preclusão da prova pericial. 12 - Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado 

para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. 13 - Após, o perito nomeado deverá 

entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as 

partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, 

consignando o prazo de 10 (dez) dias. 14 – Diante do momento 

processual do feito, aliado ao requerimento de ambas as partes a fim de 

colher elementos probatórios orais, consistente no depoimento pessoal do 

requerente e do requerido e na inquirição das testemunhas, observado os 

pontos controvertidos indicados nesta decisão saneadora e a regra da 

distribuição do ônus da prova, revela-se necessária à realização de 

audiência instrutória. Para tanto, DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de outubro de 2018 às 14h30min, horário oficial 

de Mato Grosso 15 – O requerente e o requerido apresentaram o rol de 

testemunhas (Id n. 11752870 e 11618188), sendo desnecessária a 

intimação para tal fim. 16 – INTIMEM-SE pessoalmente o requerente e o 

requerido, nos termos do art. 385, §1º do CPC para o depoimento pessoal, 

sob pena de confissão ficta, caso não compareça e se por ventura 

houver recusa para depor. 17 – 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 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. 18 – 

CUMPRA-SE. INTIME-SE. Água Boa/MT, 13 de julho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do promovente 

e seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 Hora: 

13:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001782-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANNIELLY APARECIDA BRITO 

DO VALLE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE em face 

de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, 

cabe ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro 

de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 
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MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$ 121,10 (Cento e Vinte e Um Reais e Dez 

Centavos) do contrato nº 0223513592, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos de proteção ao credito solicitando a retirada do nome 

da parte reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias 

contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 15 de Maio de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001787-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JANAINA SOARES SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JANAINA SOARES SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer 

serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte 

autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, cabe 

ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 
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In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$ 267,74 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais e 

Setenta e Quatro Centavos) do contrato nº 0205484841, com a expedição 

de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao credito solicitando a 

retirada do nome da parte reclamante de seus registros, no prazo de 5 

(cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de 

desobediência. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 

16 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51283 Nr: 471-56.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAKARI FERNADES 

TESSMANN - OAB:OAB-GO 32458, DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:OAB/MT 15616, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134, JAKSON RICARDO FREIER - OAB:13.420-MT, LAURIBERTO 

DONIZETTI DE GODOY - OAB:77719

 Autos ID nº 51283

Vistos.

Trata-se de Pedido de Viagem formulado pelo Réu Marcelo Borges 

Rodrigues às fls. 1482/1486 na intenção de viajar para o exterior sem 

declinar os dias específicos para a viagem, argumentando ser imperiosa a 

necessidade de realizar a viagem devido sua atividade laborativa.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e DECIDO.

Sem delongas.

 Anoto que, o Requerente sequer declinou os dias específicos da viagem, 

bem como verifico que já encontra julgado e condenado pelo Tribunal do 

Júri a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, 

estando na preeminência de iniciar a execução da pena.

Sendo assim, diante da não descrição dos dias específicos da sua 

ausência, bem como, consta condenação em desfavor do Réu INDEFIRO O 

PEDIDO DE VIAGEM PARA O EXTERIOR formulado às fls. 1482/1486, para 

a garantia da aplicação da lei penal.

Intime-se. Ciência ao MPE.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96379 Nr: 2590-77.2018.811.0020

 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: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MAIA MARCHIOTE - 

OAB:279314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENEGOTTO 

SIRONI - OAB:40.396/PR, MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - OAB:242838

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$:25,00(vinte e 

cinco reais) para cumprimento do mandado de restituição nos termos da 

decisão nos autos em epígrafe, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64826 Nr: 1833-88.2015.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 Certifico que a audiência restou prejudicada em virtude da requerente 

solicitar a presença da sua Defensora para acompanhar na Sessão de 

Conciliação. Certifico ainda que foi designada para o dia 05 de Setembro 

de 2018, às 13:00MT nova Sessão de Conciliação. As partes saem 

devidamente intimadas da data da sessão.

Alcidonio Coutinho Queiroz

Gestor do CEJUSC

Mat. 2786

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55891 Nr: 1632-67.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK GUIMARÃES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Autos n. 1632-67.2013.811.0020 (cód. 55891).Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com apresentação de resposta à acusação (fls. 90/91), estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face 

não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 

399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08/08/2018, às 14h40min. [...] 4. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 
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Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 

222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 7. Ciência 

pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

16 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26657 Nr: 1086-51.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Autos n. 1086-51.2009.811.0020 (cód. 26657).

Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 633 para viagem até a cidade de Barra do 

Garças/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância ao parecer 

ministerial, devendo o reeducando juntar os autos os comprovantes de 

labor respectivos.

2. INTIME-SE pessoalmente o reeducando.

3. AGUARDE-SE, em cartório, os autos, para acompanhamento da 

execução, e, havendo manifestação/evento intercorrente que demande 

apreciação deste magistrado, FAÇAM-SE conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27367 Nr: 1782-87.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7.209/PR

 Autos n. 1782-87.2009.811.0020 (cód. 27367).

Vistos.

1. DETERMINO ao gestor judiciário que promova o cálculo de pena da 

reeducanda MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO, devendo ser 

desconsiderado o período em que a reeducanda não compareceu em 

juízo, conforme já determinado à fl. 415-verso.

2. Após, DÊ-SE vista dos autos sucessivamente no prazo de 05 (cinco) 

dias ao MPE e a DPE, para que se manifestem sobre o cálculo de pena e 

sua homologação.

3. Com a juntada das mencionadas manifestações, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 1180-28.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI CORNÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 1180-28.2011.811.0020 (cód. 33644).

Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que a guia de execução penal que 

aportou ao feito (fl. 852) refere-se a guia de execução provisória de fl. 

392/394, já devidamente unificada.

2. Noutra banda, aportou aos autos decisão do juízo da Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Mineiros/GO deferindo o pedido de 

transferência para o cumprimento de pena naquela comarca (fl. 860).

 3. Contudo, INTIME-SE pessoalmente o reeducando para manifestar se 

persiste o interesse em cumprir a pena da comarca de Mineiros/GO, 

mormente o pedido de fls. 683/686 reportar a fevereiro de 2015.

4. Após, DÊ-SE vista dos autos sucessivamente no prazo de 05 (cinco) 

dias ao MPE e a DPE, para que se manifestem.

 5. Em seguida, FAÇAM-ME imediatamente conclusos.

 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 96396 Nr: 2602-91.2018.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA DA COSTA - RG 

3335786-4624335

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

- OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92902 Nr: 1200-72.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E-GS, GSF, RDOS, RODOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.4. No que toca ao pedido de 

urgência, visando o reconhecimento da união estável post mortem, 

INDEFIRO o mencionado pleito, posto que os argumentos expostos pela 

requerente dependem de dilação probatória para a sua comprovação, não 

estando presente a probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 

300 do CPC/2015.5. Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24 de julho de 2018, às 15h00 (MT).6. 

CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, 

para que compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC/2015.7. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 8. 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/2015, 

ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem 

como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).9. CIENTIFIQUE-SE o DPE e 

o MPE.10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 12 de junho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60962 Nr: 87-88.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉZIA MEIRE QUEIROZ - 

OAB:19194/GO, SONIA ARAUJO LIMA - OAB:25.224-GO

 Autos n. 87-88.2015.811.0020 (cód. 60962).

Vistos.

 1. DÊ-SE vista ao MPE (art. 68 da LEP), para que manifeste-se acerca da 

petição de ref. 174.

2. Após, FAÇAM-SE imediatamente conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-35.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

MARINO MORGATO OAB - SP37920 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000059-35.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: KLEIA FARIAS DA COSTA 

ALVES EXECUTADO: AGEMED SAUDE S/A, UNIMED DE MARILIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifico que a sentença lançada no ID nº 10333058 condenou as 

requeridas AGEMED SAÚDE S/A e UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, solidariamente, ao pagamento de R$ 18.200,00 

(dezoito mil e duzentos reais), a título de indenização por danos materiais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da 

citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, bem 

como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados 

a partir da citação e correção monetária a partir da homologação do 

decisum. 2. O recurso da reclamada AGEMED SAÚDE S/A foi conhecido e 

improvido, sendo a mesma condenada ao pagamento de honorários 

fixados em 15% do valor da condenação (ID nº 12486748). 3. Após o 

transito em julgado, a reclamada AGEMED SAÚDE S/A depositou o valor de 

R$ 17.185,26, alegando ser a sua parte da condenação (ID. 13076743). 4. 

Pedidos de levantamento e execução do valor remanescente juntados nas 

refs. 13115550 e 13157384. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. 

Primeiramente, nos Juizados Especiais, as partes não estão sujeitas ao 

pagamento de custas processuais nem de honorários advocatícios, o que 

ocorrerá, apenas, se a parte vencida, insatisfeita, desejar recorrer da 

sentença, quando as partes usam de má fé e se forem julgados 

improcedentes os Embargos do Devedor. 6. Assim sendo, verifico que o 

cálculo apresentado no ID nº 13157384, incluiu indevidamente honorários 

advocatícios, portanto, INDEFIRO-O. 7. Quanto ao cálculo apresentado no 

ID. 14243727, INDEFIRO-O, pois além de incluir indevidamente honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento, não considerou o valor depositado 

nos autos, sob o qual não pode recair a multa moratória. 8. Ressalto que, 

inobstante a condenação ser solidária, a parte reclamada UNIMED DE 

MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não foi condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual é indevida a 

cobrança dos mesmos em relação a ela. 9. No mais, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor depositado. 10. EXPEÇA-SE alvará eletrônico em 

favor da parte exequente mediante transferência na conta indicada no ID. 

13115550. 11. INTIME-SE a parte exeqüente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo do débito, para posterior prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e conseqüente expedição de certidão de 

dívida - art. 485, III do CPC. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010225-41.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DOS ANJOS CAMILO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010225-41.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: LUZIA 

DOS ANJOS CAMILO Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante 

requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia 

certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será 

realizada em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito eito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010243-33.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010243-33.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: ADMILSON SILVA BORGES 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante 

requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia 

certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será 

realizada em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010166-87.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010166-87.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MUNDIAL EDITORA Vistos. 1. INDEFIRO o pedido do ID. 

12487884, vez que o processo foi extinto, conforme sentença lançada na 

ref. 12262032. 2. Assim sendo, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado da 

sentença derradeira, e após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo, nos termos do Provimento 10/2007/CGJ/MT. 2. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-83.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEIA SOBRINHO DAVID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010261-83.2016.8.11.0020. REQUERENTE: LINDEIA SOBRINHO DAVID 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na movimentação nº 

12013586, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 10687952 , 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a gratuidade da 

Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a 

parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias 

(artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, 

ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. 

INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-62.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000139-62.2018.8.11.0020. REQUERENTE: TEREZINHA MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 1. Estando 

presentes os requisitos legais, RECEBO a presente ação nos seus 

moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. No que tange ao 

pedido liminar de tutela de urgência, visando seja determinada a 

suspensão da cobrança efetivada pela parte requerida, entendo que 

ventilada medida deve ser indeferida, face a ausência do fumus bunis 

iuris, explico: 3. “In casu”, o fumus bunis iuris não foi efetivamente 

demonstrado, ao menos em um exame superficial dos autos. Trata-se de 

ação de conhecimento que narra ocorrência de cobrança indevida desde 

o ano de 2015, questão controvertida que demanda dilação probatória. 4. 

Por oportuno, destaco a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C EXCLUSÃO DO NOME 

NOS CADASTROS DO SRC/SERASA - DÍVIDA SUPOSTAMENTE PAGA - 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO 

NEGATIVA - LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂCIA - DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE TORNE CONVINCENTE A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 273, CAPUT, DO CPC. Exegese do art. 273, caput, 

do CPC, não restado demonstrada - ao menos prima facie - a existência de 

prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação, 

há que ser mantido o decisório que indefere o pedido de tutela antecipada 

para a exclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de 

inadimplentes do SPC/Serasa. (AI 15653/2006, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 08/05/2006, Publicado no DJE 23/05/2006)” 5. No caso, a concessão 

da tutela pretendida esgota o mérito do pedido, de modo que, assim, não 

vislumbro presente o pressuposto necessário para a concessão da tutela 

de urgência, qual seja: fumus boni iuris, consistente na plausibilidade das 

alegações da parte reclamante. 6. Com essas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar tratado. 7. DESIGNE-SE 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP) c/c a CNGC. 8. PROCEDA-SE à citação pessoal da 

parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a 

CNGC - 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-SE a parte demandada dos termos contidos no 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. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-32.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000141-32.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE DA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Estando presentes os requisitos 

legais, RECEBO a presente inicial nos seus moldes, nos termos do artigo 

319 do CPC/2015. Da tutela de Urgência 2. Pleiteia a parte requerente 

tutela de urgência prevista no artigo 300 e seguintes do CPC/2015, com o 

escopo de que seja determinada a suspensão do desconto em folha de 

pagamento constante dos extratos anexos, contrato n. 262312735, no 

importe mensal de R$ 22,99 (vinte e dois reais e noventa e nove 

centavos), posto que afirma não ter contratado o referido empréstimo, nos 

valor acima mencionado, junto a parte requerida BANCO BMG S/A. 3. 

Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a tutela de urgência deve ser deferida, diante 

da demonstração da probabilidade do direito, bem como da presença do 

perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, explico: 4. Reclama 

o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de 

urgência, disponha, nos autos, “de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a isso se soma 

uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil 

do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do 

direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a 
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verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos 

esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo 

conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, 

sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de 

urgência. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, 

somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar 

ausente é a probabilidade do direito, casada com qualquer dos 

pressupostos que denominamos de particulares ou específicos. 5. Feita 

essa consideração passo à análise dos requisitos. 6. “In casu”, a 

probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente está 

devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma desconhecer o 

empréstimo em seu nome junto à parte requerida. 7. Como visto, 

encontrando-se patente o fumus boni iuris (pressuposto comum básico) 

deve, ainda, o julgador verificar se o pressuposto comum básico soma-se 

com a situação excepcional: haja perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. 8. Vislumbro, lado outro, o perigo de dano, porquanto os 

valores descontos incidem na remuneração da parte requerente, de modo 

que sua continuidade atinge verba de natureza alimentar. 9. Outrossim, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do 

CPC/2015, a contrario sensu. 10. Por oportuno, destaco a jurisprudência: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO 

DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE 

FRAUDULENTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ADMISSIBILIDADE – ART. 461 DO CPC/73 

– VALOR RAZOÁVEL – R$1.000,00 (MIL REAIS) – AUSÊNCIA DE 

LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – FALTA DE FIXAÇÃO DE 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO DE 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA FIXADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.A imposição de multa diária, para a hipótese de 

descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou 

não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 273, §3º, e 461, caput e §§ 3º 

e 4º, do CPC/73, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, CDC. Assim, é 

dado ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento 

de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da agravada.Quanto ao valor fixado da multa pelo Juízo a quo, 

in casu, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero o 

montante de R$1.000,00 (mil reais) apropriado e satisfatório para o caso 

concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe 

montante a ser executado para que se fale em excesso.Multa cominatória 

somente tem executividade em caso de descumprimento da decisão 

judicial, desse modo, para evitar a multa e a sua incidência, basta a 

apelante cumprir a determinação do Juízo, não havendo que se falar, 

portanto, em necessidade de limitação do seu valor.Fixando-se um prazo 

razoável, qual seja, 10 (dez) dias, haverá tempo hábil para o cumprimento 

da decisão judicial e a multa somente incidirá caso não seja acatada a 

determinação. (AI 38226/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 

06/07/2016)” 11. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente e DETERMINO que parte 

requerida SUSPENDA a cobrança através de desconto em folha de 

pagamento referente ao contrato n. 262312735, no importe mensal de R$ 

22,99 (vinte e dois reais e noventa e nove centavos), no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, com início a partir 

do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em 

favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos 

do CPC/2015. 12. DESIGNE-SE audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP) c/c a CNGC. 13. PROCEDA-SE 

à citação pessoal da parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, 

I, da LJESP c/c a CNGC - 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. 14. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 15. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 16. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-17.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000142-17.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE DA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Estando 

presentes os requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus 

moldes, nos termos do artigo 319 do CPC/2015. Da tutela de Urgência 2. 

Pleiteia a parte requerente tutela de urgência prevista no artigo 300 e 

seguintes do CPC/2015, com o escopo de que seja determinada a 

suspensão dos descontos em folha de pagamento constante dos extratos 

anexos, contrato n. 587731350, no importe mensal de R$ 41,50 (quarenta 

e um reais e cinquenta centavos), contrato n. 544567869, no importe 

mensal de R$ R$ 19,00 (dezenove reais), contrato n. 540551566, no 

importe mensal de R$ 17,02 (dezessete reais e dois centavos), contrato n. 

243564423, no importe mensal de R$ 41,50 (quarenta e um reais e 

cinquenta centavos), posto que afirma não ter contratado os referidos 

empréstimos, nos valores acima mencionados, junto a parte requerida 

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A. 3. Compulsando a petição inicial, bem 

como os documentos a ela colacionados, entendo que a tutela de urgência 

deve ser parcialmente deferida, diante da demonstração da probabilidade 

do direito, bem como da presença do perigo do dano ou risco ao resultado 

útil do processo, explico: 4. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o 

juiz, para conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum 

básico) e a isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; 

b) risco ao resultado útil do processo. Há sempre uma exigência 

indispensável – a probabilidade do direito do autor, apta para formar o 

convencimento do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como 

fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por 

não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com 

qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda 

e qualquer modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir 

isolada ou cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco 

importa. O que jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, 

casada com qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares 

ou específicos. 5. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos. 

6. “In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte 

requerente está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer o empréstimo em seu nome junto à parte requerida. 7. Como 

visto, encontrando-se patente o fumus boni iuris (pressuposto comum 

básico) deve, ainda, o julgador verificar se o pressuposto comum básico 

soma-se com a situação excepcional: haja perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. 8. Vislumbro, lado outro, o perigo de dano, 

porquanto os valores descontos incidem na remuneração da parte 

requerente, de modo que sua continuidade atinge verba de natureza 

alimentar. 9. Outrossim, também não vislumbro na antecipação deste 

provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico 

o § 3º, do art. 300, do CPC/2015, a contrario sensu. 10. Por oportuno, 

destaco a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM 
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DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR 

DEFERIDA – EXCLUSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ADMISSIBILIDADE – ART. 

461 DO CPC/73 – VALOR RAZOÁVEL – R$1.000,00 (MIL REAIS) – 

AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – FALTA DE 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO DE 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA FIXADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.A imposição de multa diária, para a hipótese de 

descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou 

não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 273, §3º, e 461, caput e §§ 3º 

e 4º, do CPC/73, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, CDC. Assim, é 

dado ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento 

de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da agravada.Quanto ao valor fixado da multa pelo Juízo a quo, 

in casu, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero o 

montante de R$1.000,00 (mil reais) apropriado e satisfatório para o caso 

concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe 

montante a ser executado para que se fale em excesso.Multa cominatória 

somente tem executividade em caso de descumprimento da decisão 

judicial, desse modo, para evitar a multa e a sua incidência, basta a 

apelante cumprir a determinação do Juízo, não havendo que se falar, 

portanto, em necessidade de limitação do seu valor.Fixando-se um prazo 

razoável, qual seja, 10 (dez) dias, haverá tempo hábil para o cumprimento 

da decisão judicial e a multa somente incidirá caso não seja acatada a 

determinação. (AI 38226/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 

06/07/2016)” 11. No que tange ao contrato n. 540551566, o fumus bunis 

iuris não foi efetivamente demonstrado, ao menos em um exame 

superficial dos autos. Trata-se de pedido referente à cobrança indevida 

ocorrida desde o ano de 2014, questão controvertida que demanda 

dilação probatória. 12. Por conseguinte, analisando os autos, verifico o 

empréstimo referente ao contrato n. 243564423 foi excluído pela parte 

requerida, conforme extrato carreado aos autos. 13. Assim entendendo, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente e DETERMINO que parte requerida SUSPENDA a cobrança 

através de desconto em folha de pagamento referente ao contrato n. 

587731350, no importe mensal de R$ 41,50 (quarenta e um reais e 

cinquenta centavos), contrato n. 544567869, no importe mensal de R$ R$ 

19,00 (dezenove reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 

(dez) salários mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, 

ora deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos 

do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015. 14. DESIGNE-SE 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP) c/c a CNGC. 15. PROCEDA-SE à citação pessoal da 

parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a 

CNGC - 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. 16. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 17. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 18. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

19. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000143-02.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE DA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 1. Estando presentes os 

requisitos legais, RECEBO a presente ação nos seus moldes, mediante o 

rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. No que tange ao pedido liminar de tutela 

de urgência, visando seja determinada a suspensão da cobrança 

efetivada pela parte requerida, entendo que ventilada medida deve ser 

indeferida, face a ausência do fumus bunis iuris, explico: 3. “In casu”, o 

fumus bunis iuris não foi efetivamente demonstrado, ao menos em um 

exame superficial dos autos. Trata-se de ação de conhecimento que narra 

ocorrência de cobrança indevida desde o ano de 2014, questão 

controvertida que demanda dilação probatória. 4. Por oportuno, destaco a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANO MORAL C/C EXCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS DO 

SRC/SERASA - DÍVIDA SUPOSTAMENTE PAGA - PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA - LIMINAR 

INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

IMPROVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE TORNE 

CONVINCENTE A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 273, CAPUT, DO CPC. Exegese do art. 273, caput, do CPC, não 

restado demonstrada - ao menos prima facie - a existência de prova 

inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação, há que 

ser mantido o decisório que indefere o pedido de tutela antecipada para a 

exclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes do 

SPC/Serasa. (AI 15653/2006, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

08/05/2006, Publicado no DJE 23/05/2006)” 5. No caso, a concessão da 

tutela pretendida esgota o mérito do pedido, de modo que, assim, não 

vislumbro presente o pressuposto necessário para a concessão da tutela 

de urgência, qual seja: fumus boni iuris, consistente na plausibilidade das 

alegações da parte reclamante. 6. Com essas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar tratado. 7. DESIGNE-SE 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP) c/c a CNGC. 8. PROCEDA-SE à citação pessoal da 

parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a 

CNGC - 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-SE a parte demandada dos termos contidos no 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. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 89732 Nr: 101-45.2014.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida autora 

para querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 101987 Nr: 2889-95.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZI CORRÊA DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 126777 Nr: 4599-82.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MANOEL RODRIGUES SALOMÃO, 

ADELINA LEMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

Impugnação ao cumprimento da sentença foi ofertada no prazo legal. 

Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar o que de direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 116231 Nr: 5526-82.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Valdecir Leandro da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua das Carmelias, N° 88, Bairro: Vila Nova, 

Cidade: Caceres-MT

Resumo da Incial:Requerente: Ivonete Rodrigues da Silva, Cpf: 

00853764182, Rg: 15417107 Filiação: Tortunato Rodrigues da Silva e de 

Josefa Maria Vieira, data de nascimento: 26/01/1968, brasileiro(a), natural 

de Batayporã-MS, casado(a), Endereço: Rua Goiás, Nº 04 Oun472, Bairro: 

Centro, Cidade: Nova Olimpia-MT., ajuizou a Ação de Divórcio em desfavor 

de Valdecir Leandro da Silva,. As partes casaram em 10/05/1985 e estão 

separados há 14 anos. Não adveio filho e nenhum bens a partilhar. Com o 

fulcro no atual 226, § 6º, da Constituição Federal, em sua redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 66/10: "O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio". Do pedido: a oncessão dos benefício da Justiça 

gratuita. A citação da ré. A procedência da pretensão do requerente para 

decretar o divórcio. A condenação da requerida no pagamento das custas 

e honorários advocatícios. Protesta por todos os meios de prova em direito 

admintidos.

Decisão/Despacho:Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado às fls. 22. 

CITE-SE por edital o requerido VALDECIR LEANDRO DA SILVA, com prazo 

de 30 (trinta) dias, que deverá ser fixado na sede do juízo e publicado 03 

(três) vezes no Diário da Justiça deste Estado, fazendo-se constar no 

edital de citação um resumo da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do término do prazo do edital os requeridos possam 

apresentar resposta a presente ação na forma de contestação. Após, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 87220 Nr: 3003-05.2013.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Lucide Manoel Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Em Lugar Incerto e Não Sabido

Resumo da Incial:Requerente: Bernardina Ferreira Manoel, Cpf: 

50371304172, Rg: 1435348-2 SSP MT Filiação: Vicente Ferreira da Cruz e 

de Demetildes Cariaca da Silva, data de nascimento: 20/08/1955, 

brasileiro(a), natural de Lavouras-MT, casada, aposentada, Endereço: Rua 

das Oliveiras, 242, Bairro: Jardim Alvorecer, Cidade: Barra do Bugres-MT 

ajuizou a Ação de Divórcio em desfavor de Lucide Manoel. A requerente 

contraiu matrimônio com o requerido em 14/10/1972, sob regime de 

Comunhão de Bens e estão separados há 15 (quinze) anos. Durante a 

constância do enlace matrimonial, o casal não adquiriu bens. Do enlace 

adveio o nascimento de dois filhos, maiores e capazes. Com fulcro no 

atual art. 226, § 6º, da Constitutição Federal, em sua redação dada pela 

Emenda Constitucional n.º 66/10 in verbis: " o Casamento civil pode se 

dissolvido pelo divórcio."

Decisão/Despacho: Defiro a gratuidade da justiça.Cite-se o requerido dos 

termos da ação e para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-a, de que, se não houver contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 285 e 319 

do CPC). Cumpra-se, servindo este de Mandado.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133555 Nr: 677-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132952 Nr: 254-39.2018.811.0008
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 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132958 Nr: 260-46.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA GALDINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132966 Nr: 268-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO FLORINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ORNANDES 

GOMES MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137142 Nr: 2875-09.2018.811.0008

 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: CINTIA ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135883 Nr: 2087-92.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA SAPUCAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 24643 Nr: 1156-12.2006.811.0008

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Vilela de Paula - 

OAB: 17.447-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Bertucci - OAB:MT. 

4.319-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnação ao cumprimento da sentença

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139416 Nr: 4178-58.2018.811.0008

 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: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Em análise aos autos, percebe-se que o requerente não juntara 

documento de identificação pessoal, assim, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, instruindo a com cópia 

de documento de registro geral e cadastro de pessoas físicas, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Novo Código de Ritos.

Realizada a emenda no prazo assinalado, volvam-me os autos conclusos 

para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139416 Nr: 4178-58.2018.811.0008

 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: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará de Autorização Judicial para Realização de Festa

Visto em correição;

1. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA ajuizada por EUGÊNIO PELACHIM, já qualificado, cujo pedido 

é de expedição de ALVARÁ JUDICIAL para a realização de festa 

denominada “5º FESTIVAL DE PESCA DE PORTO ESTRELA/MT – 5º FEST 

PORTO”.

2. Informa que essa ocorrerá no dia 19 a 22 de julho de 2018, com 

previsão de início às (08h00min) e término às (04h00min), que se realizará 

na Cidade de Porto Estrela-MT, na Av. Beira Rio, na Orla Municipal.

3. A exordial de fl. 05, veio instruída com os documentos de fls. 06/20 e 

23/27.

4. O representante do Ministério Público apresentou manifestação às fls. 
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21.

É o necessário. Decido.

5. In limine, como o requerente informa ser um evento voltado à toda 

sociedade local, esclareço que a necessidade de autorização, mediante 

alvará judicial, somente ocorre quando da entrada e permanência de 

criança ou adolescente nesses, sendo prescindível caso o realize apenas 

para os maiores de 18 (dezoito) anos.

6. A exordial não esclarece a capacidade de lotação do 

local/estabelecimento, bem como estimativa de público para o evento.

7. Dessarte, como é direito da criança e do adolescente - art. 227 da 

CRFB/88 - o acesso às diversões e espetáculos públicos classificados 

como adequados à sua faixa etária – Lei n. 8.069/90, art. 75 -, dever de 

todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança 

e do adolescente – Lei n. 8.069/90, art. 70 -, bem como competir à 

autoridade judiciária disciplinar a participação e o acesso de crianças e 

adolescentes em bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, 

bem como em locais de diversões e espetáculos públicos – Lei n. 

8.069/90, art. 149 -, considerando os documentos juntados e 

manifestação ministerial, não verifico motivo para indeferir o pedido e, 

diante das omissões apresentadas na exordial, regular amplamente a 

participação de crianças e adolescentes, assim como o ingresso e a 

permanência desses desacompanhados ou não, dependerão da 

observância das determinações contidas neste e legislação correlata 

sobre o tema.

8. O organizador do evento deve se ater às normas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), especialmente o art. 243, e da 

Lei Estadual n. 9.791 de 27 de julho de 2012, sobre a venda, oferta, 

fornecimento e entrega de bebida alcoólica e produtos cujos componentes 

possam causar dependência física ou psíquica, ainda que gratuitamente a 

menor de 18 (dezoito) anos, bem como será responsabilizado por eventual 

ABUSO NO USO DE INSTRUMENTOS SONOROS.

9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por 

sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e AUTORIZO, desde que acompanhado de Alvará de Liberação para 

Funcionamento, expedido pela Prefeitura Porto Estrela-MT, o evento nas 

dependências do centro de eventos denominado de “5º FESTIVAL DE 

PESCA DE PORTO ESTRELA/MT – 5º FEST PORTO”, devendo ser 

observadas a legislação correlata sobre o tema e as seguintes cautelas, 

diante da venda de bebidas alcoólicas- aos participantes:

I. São considerados RESPONSÁVEIS pela criança e adolescente, para fins 

de exame e identificação por parte dos organizadores do evento, agentes 

de fiscalização e autoridades competentes: I - o pai, a mãe, o tutor, o 

guardião, os ascendentes ou parentes até o terceiro grau e maiores de 18 

(dezoito) anos, todos comprovados documentalmente o parentesco; II - 

qualquer pessoa maior de 18 (dezoito) anos no gozo de suas 

capacidades civis e mentais, autorizada pelo pai, mãe ou responsável 

legal, por escrito e com firma reconhecida em cartório, bem como portando 

documento de identidade com foto;

II. Será terminantemente PROIBIDA a entrada e permanência de crianças e 

adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável;

III. As crianças e adolescentes em SITUAÇÃO IRREGULAR no evento 

serão retirados e imediatamente entregues, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, administrativa ou penal, dos organizadores, 

estabelecimentos e dos pais ou responsável: I - aos pais ou responsável; 

II- se necessário, recolhidos às instituições próprias; III - ao Conselho 

Tutelar.

IV. Os organizadores do evento e proprietários ou responsáveis ficam 

cientes da PROIBIÇÃO/CRIME DO ART. 243 DA LEI N. 8.069/1990, com 

pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, se o fato não 

constituir crime mais grave, e que deverão se utilizar do pessoal de 

segurança e outros, para impedir que crianças e adolescentes, pessoas 

com idade inferior a 18 (dezoito) anos, façam uso de substâncias 

entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

V. Deverão ser FIXADOS nos locais de acesso, bares e onde mais esteja 

servindo a bebida, cartazes visíveis e legíveis sobre a PROIBIÇÃO DE 

VENDA E CONSUMO dessas a MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS.

VI. Por realizar o evento em ambiente aberto e sem acústica ou isolamento 

para o som, deverá providenciar que o VOLUME não ultrapasse a 

intensidade de 85dB NA (oitenta e cinco decibéis) a partir das 0h (zero 

hora) da madrugada até 7h (sete horas) da manhã do domingo e, a partir 

desta, em intensidade que não cause perturbações sonoras abusivas de 

qualquer natureza, sem prejuízo do direito de vizinhança com o uso normal 

da propriedade e a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

VII. O alvará/decisão deverá ser FIXADO em lugar visível e de fácil acesso 

- Lei n. 8.069/90, art. 74, parágrafo único -, dentro do local do evento.

10. A concessão deste Alvará Judicial não isenta o organizador do evento 

de responsabilidades e a ausência de observação das condições acima 

elencadas implicará em revogação, bem como aplicação das medidas 

administrativas e judiciais cabíveis.

 11. Ressalta-se que deixar o responsável pelo estabelecimento ou o 

empresário de observar o que dispõe a Lei n. 8.069/1990 sobre o acesso 

de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua 

participação no espetáculo é infração com pena de multa de 3 (três) a 20 

(vinte) salários de referência e, em caso de reincidência, a Autoridade 

Judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 

(quinze) dias.

12. Em virtude da necessidade de fiscalização do cumprimento das 

medidas acimas impostas, para a concessão do Alvará de Autorização, 

determino a intimação do Conselho Tutelar Municipal de Porto Estrela-MT, 

devendo ser compromissado na forma da lei, para que providencia o que 

for necessário para seu efetivo cumprimento.

13. Na fiscalização/verificação do cumprimento, fica assegurado aos 

agentes de fiscalização e autoridades competentes o livre acesso a todos 

os locais do evento, mediante identificação com credencial, ficando 

facultado aos organizadores e proprietários do estabelecimento a 

exigência de exibição do documento, sob pena de crime – Lei n. 

8.069/1990, art. 236.

14. Na remota hipótese de descumprimento da previsão legal e tentativa de 

frustrar a fiscalização, fica autorizado a busca de apoio das Polícias Militar 

e Civil, INDEPENDENTE DE AÇÃO DIRETA DESTE JUÍZO OU MINISTÉRIO 

PÚBLICO, haja vista a necessidade iminente de fiscalização quanto à 

participação, ingresso e permanência de crianças e adolescentes nos 

eventos.

15. Oficie-se os órgãos apontados suso – Executivo Municipal, Conselho 

Tutelar e Polícia Militar –, a fim de que fiscalizem o evento, com as 

necessárias autuações, bem como se intime o requerente para informar a 

quantidade de seguranças que estarão no evento, a fim de que as 

autoridades responsáveis possam averiguar sua adequação ao público.

16. Cientifique-se o representante do Ministério Público.

17. Serve cópia da presente como ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO, 

que deverá ser devidamente selado e fixado em local visível, juntamente 

com o Alvará de Autorização expedido pela Prefeitura Municipal.

18. Após o cumprimento, proceda-se o arquivamento do feito, com as 

baixas e cautelas de estilo.

19. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88418 Nr: 4180-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassão Jure Ferreira Sales - 

OAB:MT. 9372

 Visto em correição,

 Certificado o trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 196, remetam-se 

os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88418 Nr: 4180-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassão Jure Ferreira Sales - 

OAB:MT. 9372

 Vistos,

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão dos menores Victória de 

Abreu Della Justina e Jhulyano Alberto de Abreu Della Justina proposta 
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por Elizabete Lopes de Abreu em desfavor de Altair Della Justino 

(qualificados nos autos).

2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a busca e 

apreensão fora devidamente efetivada, estando a avó paterna com a 

guarda dos menores, consoante se vê às fls. 166/169.

3. Vieram conclusos.

Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

5. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 7. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios.

 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93925 Nr: 3622-95.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO ELZA RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, certifico a tempestividade do recurso de fls. 

126/134 e intimo a parte requerida a apresentar suas contrarrazões 

recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 556-78.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BOTELHO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da advogada da parte autora Dra RAFAELA 

PONÇONI NAKAJIMA OAB/MT N. 24432/0, para manifestar acerca das 

correspondências devoldias as fls. 68/71, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39868 Nr: 1980-63.2009.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA XAVIER SILVA DE MENESES 

GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 81 , vez que, trata-se de mera reiteração de 

pedido já indeferido pelo Juízo, razão pela qual utilizo-me dos mesmos 

fundamentos já expostos na decisão que a denegou.

 Dessa forma, intime-se a parte exequente para apresentar endereço 

atualizado da executada e/ou requerer citação editalícia.

Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão.

 Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 6961 Nr: 1460-21.2000.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BANDEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Posto isso, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, 

diante da absoluta ausência da intenção de matar, desclassifica-se a 

imputação formulada para o fim de afastar a competência do Tribunal do 

Júri para julgamento da presente causa penal e, por conseguinte, 

amolda-se Pedro Bandeira Batista nas penas do art. 129, caput, do CPB 

figurando como vítima Joezil Silone Souza e, por outro lado, declara-se 

extinta a punibilidade de Pedro Bandeira Batista forte nos arts. 103, 107, 

IV, 109, VI, todos do CPB e art. 38 do CPP eis que caracterizada a 

prescrição propriamente dita e também a decadência.Ciência ao 

MPE.Intime-se a Defesa Técnica via DJe.Desnecessária a intimação 

pessoal do acusado por não se tratar de sentença penal de natureza 

condenatória.Preclusas as vias impugnativas.Arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Oficie-se ao TRE/MT, bem assim aos institutos 

Estadual e Federal de identificação para as necessárias baixas.Expeça-se 

o necessário.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Barra do 

Bugres/MT, 18 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.: 49927 Nr: 1280-19.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI RODRIGUES DA MATA, MARCO AURÉLIO 

BORGES DOS SANTOS, JOSE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORRÊA 

- OAB:MT- 7.595-E, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12818/MT, 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 DELIBERAÇÕES

I – Declara-se encerrada a instrução. II – Vista ao MPE e Defesas 

Técnicas para apresentação de memoriais no prazo sucessivo de cinco 

dias. Intime-se primeiramente o Advogado constituído pelo acusado José 

Leite da Silva via DJe e, em seguida, vista a DPE. III – Em seguida, 

conclusos. Nada mais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BENTO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MASTER CARRINHOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimar a parte recorrente para 

que , no prazo de 48 (quarenta e oito )horas , comprove nos autos o 

pagamento das custas processuais ,sob pena de deserção do recurso ( 

art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-02.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVELAINE MARTINS PORCEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimar a parte recorrente para 

que , no prazo de 48 (quarenta e oito )horas , comprove nos autos o 

pagamento das custas processuais ,sob pena de deserção do recurso ( 

art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-70.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. MELO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença ID do documento 13363017 ”Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo formalizado entre AIRTON ALVES GARCIA e 

GERALDO MELO DA SILVA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo a minuta 

assinada e aportada nos autos (Id. 12885689).Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais. Cada parte ficará 

responsável pelo pagamento de honorários advocatícios de seus 

respectivos advogados. Após o decurso do prazo para cumprimento do 

acordo, conclusos para extinção da execução. Publicação no PJE. “ O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500153-18.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA TATIANI INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA CHAGAS BIZELLI OAB - MT0016567A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação parte executa do r, 

despacho ID do documento 13266845 ”Antes de realizar o levantamento, 

referente ao valor incontroverso (Id. 10366780 – R$ 3.288,10), nos termos 

do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a 

intimação da executada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento 

de recursos, CERTIFIQUE. Intime-se ainda, a EXECUTADA para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a penhora realizada no 

Id.12862210, no valor de R$ 2.601,82, nos termos do artigo 854, §2º, do 

CPC. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, com ou sem 

manifestação, certifique e intime-se o exequente para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. “ 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: 1000154-38.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAZARO PEREIRA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

do r, despacho ID do documento 13370081 ”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.. “ 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: 1000010-93.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de julho de 2018. Senhor(a) ELIARDE 

JOSE DA SILVA, Rua Das Oliveiras, 600, Alvorecer, Barra do Bugres/MT. 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000010-93.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.175,41; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIARDE 

JOSE DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000624-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA FERREIRA MENDES (REQUERIDO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que informe no prazo de 10 (dez) dias, se houve o pagamento por parte 

da devedora. 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: 1000020-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CLOVALSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de julho de 2018. Senhor(a) JANAINA 

CLOVALSKI DOS SANTOS, Rua Ana Lucia, lado do Bar Sr. Vicente, na 

cidade Barra do Burgres – MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000020-40.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 294,74; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JANAINA CLOVALSKI DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Parte Ré: SSR COM COSM PROD/ JEQUITI COSMÉTICOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000624-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça ID do 

documento 12746073 . 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: 1000016-03.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de julho de 2018. Senhor(a) FABIANO DE 

OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, Rua Universo, nº 497, bairro Maracanã, 

CEP: 78.390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 

Hora: 14:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000016-03.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.166,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABIANO DE OLIVEIRA DO 

ESPIRITO SANTO Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE 

OLIVEIRA - MT0013741A-O Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. - VIVO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de julho de 2018. Senhor(a) CÉLIA 

PEREIRA DE ALMEIDA FERREIRA, AV. Xaraes, N° 235, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 Hora: 14:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000021-25.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.174,66; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CELIA PEREIRA DE ALMEIDA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

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

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

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON LINCK NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURETE MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que possa informar se houve o pagamento por parte da reclamada. 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;

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000063-74.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IRAINDE DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

impugna a contestação. 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;
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de julho de 2018. Senhor(a) 

ALESSANDRA BARROS DA SILVA, Viela Ouro, nº 10, Jardim Imperial II, 

Cep 78.390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 

Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000028-17.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 8.085,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALESSANDRA BARROS DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTE GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de julho de 2018. Senhor(a) ORESTE 

GREGÓRIO DA SILVA, Rua Formosa, s/n, lote 37, Qd 84, Maracanã, Barra 

do Bugres/MT, CEP 78390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 

Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000034-24.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.082,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ORESTE GREGORIO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de julho de 2018. Senhor(a) ANTONIO 

MARCOS BARRETO, Rua Liberdade, N° 8, Por do Sol, Barra do Bugres/MT, 

CEP 78390-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/08/2018 Hora: 15:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000036-91.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.254,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO MARCOS BARRETO Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64246 Nr: 2280-54.2013.811.0050

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL NASCENTE COMÉRCIO DE 

HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA-ME, PAULO SERGIO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, VALDNEI GONÇALVES DO NASCIMENTO

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

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao Setor de Matéria para 

imprensa, a fim de que seja intimada a parte autora , na pessoa de seus 

advogados, via DJE, para, querendo, procedam o preparo da Carta 

Precatória expedida nos presentes autos, às fls. 102/103 (a qual se 

encontra na contra-capa do feito), bem como para retira-la e promover 

sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, comprovando nos autos, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21425 Nr: 1708-45.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO AGUILARE RICALDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

Trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Oeste de Mato Grosso em face de Esmeraldo 

Aguilare Ricalde.

Após certo trâmite processual as partes firmaram acordo, pactuando pela 

homologação do mesmo (fls. 118/118-v).

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

P.R.I. Cumpra-se.

Custas e honorários conforme pactuado.
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Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as 

baixas e anotações estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 449-78.2007.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ, SILVIA LAURA 

MALOSSI CUOGHI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CARVALHO, RUBENS PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O

 Código nº 23789

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Analisando os autos, verifica-se às fls.308/309 a notícia de falecimento 

do embargado Milton de Carvalho, onde seus representantes pugnam pela 

suspensão do feito.

2. Considerando que decorrido período superior aquele pleiteado para 

suspensão do feito, resta superada a necessidade da medida.

3. Assim, intime-se o embargado para providências em 05 (cinco) dias.

4. Sem prejuízo, manifeste-se o embargante em igual prazo acerca da 

habilitação dos sucessores do embargado.

5. Após, certifique-se caso necessário, fazendo os autos imediatamente 

conclusos para sentença, por tratar-se de processo incluso na Meta 2 

CNJ.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28930 Nr: 2343-55.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISI KOLLING, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 Código nº28930

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença.

2. Devidamente intimada para o regular impulsionamento do feito, a parte 

exequente permaneceu inerte.

3. Nesse passo, diante da inércia injustificada do exequente em promover 

os atos que lhes competem por período superior a 30 (trinta) dias, com 

base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se 

configurada a hipótese de negligência.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

4. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35522 Nr: 2311-79.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCELIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 Código nº 35522

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Manifeste-se a autora em 05 (cinco) dias acerca do retorno dos autos 

bem como do depósito de fls.209/212.

2. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 2397-45.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FREIRE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, desde o dia 29.12.2012 

(dia seguinte à cessação do benefício) nos termos do art.43 da Lei 

8.213/91, observado prazo prescricional quinquenal, bem como confirmo a 

tutela de urgência anteriormente deferida.21.Deverá incidir sobre os 

valores a atualização monetária pelo IPCA a partir de cada parcela e juros 

de mora de acordo com o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 com redação 

dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a tese de Repercussão 

Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.22.Deixo de remeter os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.23.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: FRANCISCO FREIRE DE 

BARROS.2.Benefício concedido: Aposentadoria Por Invalidez3.Data do 

início do benefício: 29.12.2012.4.Renda mensal inicial: 1 salário 

mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).24.P.I.C.25.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

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:

JOVANI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos em correição, Antes de analisar o pleito liminar, intime-se o autor, 

na pessoa de seu patrono constituído, via DJE, para que providencie aos 

autos, a comprovação da entrega da notificação extrajudicial ou o título de 

protesto, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 303, § 6º, do 

CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 3294-68.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: 1VCDM, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Vistos em correição,

Acolho o parecer ministerial e, via de consequencia, DESIGNO o dia 18 de 

setembro de 2.018, às 17h30min., para a realização da audiência de 

justificação.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13987 Nr: 929-61.2004.811.0050

 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: EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, 

AUGUSTINHO HEINZEN, VALDECIR TREVISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MUSZKAT - OAB:, 

ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:, CELSO 

CINTRA MORI - OAB:, FLÁVIO LEMOS BELLIBONI - OAB:, GILBERTO 

GIUSTI - OAB:, JÚLIO CÉSAR BUENO - OAB:, LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, LUCAS PINTO SIMÃO - OAB:, LUIZ 

FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:, MARCELO AVANCINI NETO - 

OAB:, MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - OAB:, NADY DEQUECH - 

OAB:, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RENATO JOSÉ 

CURY - OAB:154.351-SP, RODRIGO DE MAGALHÃES CARNEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:, RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO - OAB:, 

SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370, THÉRA VAN SWAAY DE 

MARCHI - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:

 Vistos em correição,

O feio se encontra em ordem.

Proceda-se às diligências necessárias para o cumprimento da decisão 

anterior, uma vez que os embargos de declaração juntados pela parte 

requerida já foram analisados na instância superior.

Assim, ARQUIVE-SE o feito com as baixas necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 3574-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 (...). Assim, não há o que se falar em execução da multa em autos 

apartados. Com tais considerações, INDEFIRO a indicação de bens 

descritos às f. 183-189 e, por conseguinte, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo impostergável de cinco dias, junte aos autos cópia da 

averbação na escritura pública de doação para que conste o usufruto 

vitalício à exequente conforme cláusulas 07 e 09 do acordo de f. 84-90, 

bem como realize o pagamento da multa por descumprimento da ordem 

judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Decorrido o prazo, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestação, no prazo de cinco 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 756-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de pleito formulado pelo requerido Mauro Valter Berft em face da 

sentença que julgou procedente a presente ação civil pública, condenando 

o requerido a perda da função pública que esteja eventualmente 

exercendo; suspensão dos direitos políticos por três anos; pPagamento de 

multa civil de dez vezes o valor da remuneração percebida pelo locador do 

imóvel na época; proibição de contratar com o poder público, pelo prazo 

de três anos.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito dos 

embargantes, uma vez que não há o que se falar em contradição, 

obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença que julgou procedente 

o pedido inicial foi devidamente fundamentada.

 Portanto, restou evidente apenas a inconformidade da parte embargante 

em face da sentença proferida, não havendo que se falar em contradição, 

omissão e obscuridade, pois a embargante baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos infringentes e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada.

Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da sentença anterior.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95567 Nr: 5055-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUR JOSE CASSOL, DARCI JOSÉ VEDOIN, 

LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN, KLASS - COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA., COMERCIAL RODRIGUES - ENIR RODRIGUES DE 

JESUS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos em correição,

O processo se encontra em ordem.

Certifique-se o cumprimento integral da decisão anterior, notadamente, a 

notificação dos requeridos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93718 Nr: 4009-76.2017.811.0050

 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: IBDM, EMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCD, NRBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de regularização de guarda proposta pela parte autora 

em face da parte requerida, ambas acima nominadas e devidamente 

qualificadas.
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Às f. 62 compuseram acordo amigável no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao acordo às f. 64-66.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda, preservando 

suficientemente o interesse do menor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo, para que produza os seus efeitos legais e 

jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Expeça-se o termo definitivo de guarda.

Sem custas por ser beneficiária da justiça gratuita.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93601 Nr: 3947-36.2017.811.0050

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de cobrança por desvio de função ajuizada pelo 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em face da Prefeitura 

Municipal de Campo Novo do Parecis.

Com a inicial, juntou documentos de f. 03-43.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às f. 

45-84.

Impugnação à contestação às f. 85-93.

É o relatório.

DECIDO.

Sem delongas, AFASTO a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo 

requerido município porque a parte autora fundamentou seu pedido no fato 

dos valores de salários dos cargos em que os servidores se encontravam 

em desvio de função.

Assim, não há o que se falar em pedido genérico.

Não havendo mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por 

saneado.

Com efeito, intimem-se as partes, por meio de seus patronos, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir.

Com o decurso do prazo, retornem os autos conclusos imediatamente.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60956 Nr: 1961-23.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA SILVA SOUZA, FRANCISCO 

ERISVALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação proposta pela parte autora em face da requerida, ambas 

acima nominadas e devidamente qualificadas.

Devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte ao chamado 

judicial, conforme se vê na certidão derradeirade.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

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

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68579 Nr: 2282-87.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URANDIR DA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação proposta pela parte autora em face da requerida, ambas 

acima nominadas e devidamente qualificadas.

Devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte ao chamado 

judicial, conforme se vê na certidão derradeirade.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

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

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71835 Nr: 287-05.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA SOUZA CARVALHO DA SILVA 

04534098146

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSTINO ARAÚJO - OAB:1038/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação proposta pela parte autora em face da requerida, ambas 

acima nominadas e devidamente qualificadas.

Devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte ao chamado 

judicial, conforme se vê na certidão derradeirade.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 231 de 519



Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

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

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87620 Nr: 453-66.2017.811.0050

 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: MARIA DE LOURDES NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:18.796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que não existem preliminares a serem analisadas, DOU O 

FEITO POR SANEADO e, por conseguinte, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, fundamentando sua 

necessidade, no prazo de quinze dias, sob pena de julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE OUTO MATOS WANJURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000059-08.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-39.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIS MACHRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0018516A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010487-95.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE PAGNUSSAT OAB - MT19775/O (ADVOGADO)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS REFERÊNCIA 

Processo nº 8010487-95.2016.8.11.0050 Parte autora: LIVIO DE OLIVEIRA 

MARTINS Parte reclamada: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, intime-se as 

partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMF EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 232 de 519



do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 19 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-78.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA EVANETE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS REFERÊNCIA 

Processo nº 1000173-78.2017.8.11.0050 Parte autora: ADELIA EVANETE 

DE LIMA Parte reclamada: AYMORE Vistos. Tendo em vista o acórdão do 

do E. Tribunal de Justiça, que POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O 

PROCESSO, DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, arquive-se o feito com as baixas de estilo. 

Cumpra-se. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 19 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 19 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAULIN SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 19 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE JESUS FERREIRA RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BEZERRA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 19 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1000286-95.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO LARANJEIRA DE LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE DA LUZ NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 19 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SIMONE ESGANZELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO UBINSKI (REQUERIDO)

LEANDRO LIMA SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 19 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000476-92.2017.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: EGMAR DE SOUZA BARBOSA Vistos. Trata-se de 

requerimento de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário no 

intuito de localizar o atual endereço da parte requerida. É o relato 

necessário. Decido. Pois bem, em que pese às alegações da parte 

requerente, noto que inexiste interesse público ou do próprio Judiciário na 

busca das informações requisitadas. Do mesmo modo, a satisfação 

individual aqui almejada não se qualifica ao ponto de ensejar um juízo ativo 

como ocorreria, por exemplo, em casos que envolvam menores em 

situação de miserabilidade. No caso dos autos, compete ao próprio 

requerente interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço da requerida, devendo o Judiciário, assim 

proceder, somente se comprovadamente impossibilitada a parte de 

providenciar tais informações, tendo, portanto, caráter subsidiário. Existem 

decisões que amparam a tese aqui perfilhada, como se verifica de julgado 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "verbis": "EXECUÇÃO - 

Requisição de Informações sigilosas - Não contraria o art. 198, do Código 

Tributário Nacional o acórdão que confirma decisão negativa de requisição 

de informações sigilosas, posto que ao interesse da parte em garantir 

execução, sobreleva a manutenção do sigilo que anormal assegura, 

tanjamos quando, no caso, não se apresenta em jogo o interesse da 

justiça." (Rec.Esp.19.468-CE, rei. Min. Dias Trindade, julg. Em 24.3.92, 3a 

Turma do STJ). No mesmo sentido, também: "EXECUÇÃO - Requisição e 

informações - Indeferimento - Não se justifica requisição de declaração de 

renda do executado e de informações sobre a propriedade de veículos, a 

pedido de credor, seja porque a primeira tem caráter sigiloso e seja por 

não estar o aparelho judiciário à disposição dos jurisdicionados para 

realizar investigação deste tipo" (REsp. 28.067/2-MG, rei. Min. Waldemar 

Zveiter, julg. em 24.11.92, DJU 59:5256, de 29.3.93, 3a Turma do STJ). 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO. I. Não se mostra cabível pedido de 

expedição de ofícios a órgãos da administração pública com o objetivo de 

serem fornecidas informações sobre o devedor sem que o credor tenha 

envidado esforços para tanto. Precedentes. II. A ausência de similitude 

fática entre os casos confrontados impede o conhecimento do recurso 

especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Agravo improvido. 

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008) Entendo que o deferimento do 

pedido da parte autora, afastaria indevidamente o Poder Judiciário da sua 

função precípua de dirimir conflitos sem privilegiar alguma das partes o 

que, certamente, não pretendo. Em razão do exposto, ante o caráter não 

consultivo do Poder Judiciário, ao menos neste momento processual, não 

podem ser deferidas, devendo a parte interessada demonstrar, e não 

apenas alegar, que empenhou esforços para a localização do endereço 

da parte requerida. Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de 

endereço lançado pelo autor. Assim, INTIME-SE o requerente para indicar 

o atual endereço da parte requerida, em 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Após, voltem conclusos para deliberações. 

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

Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE MEDEIROS DE CASTRO (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 
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e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 19 de 

Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-64.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WEMBLEY GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE PAGNUSSAT OAB - MT19775/O (ADVOGADO)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 19 de Julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138737 Nr: 10185-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mariana Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Júnior - 

OAB:27304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, CITEM-SE os Embargados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contestação.Por fim, nos termos do art. 99, § 

3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 

de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 677-35.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVCG, CMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 Certifico e dou fé que, em contato telefônico com o Servidor Carlos Cesar 

Pereira, da Delegacia de Policia Civil de Pirapozinho-SP, oportunidade em 

que fomos informados que o executado TIAGO GOMES foi segregado, 

nesta data, em razão do mandado de prisão expedido por este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129717 Nr: 5581-64.2017.811.0051

 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: LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 Nos termos da Legislação vigente , Impulsiono os autos para as partes no 

prazo de 15(quinze) dias manifestarem do Laudo de DNA ref. 63, 

requerendo o que entender de direito , para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27024 Nr: 1132-44.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Natal de Almeida Claro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Camilo de Godoy - 

OAB:13405-B

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco )dias, manifestar quanto a 

resposta da SEMA bem como para requerer o que entender de direito, 

notadamente quanto á pertinência da produção de qualquer outra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100541 Nr: 4188-75.2015.811.0051

 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: Itamar Godoy da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Fernanda Silva Ferreira - OAB:19770/MT, Ivo Marcelo 

Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, Julio Sergio Greguer 

Fernandes - OAB:11.540/MS

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81228 Nr: 1312-84.2014.811.0051

 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: João Antonio Mota

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:OAB/MT 16.637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT/53.11-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o retorno dos 

autos da 2ª instância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33882 Nr: 426-90.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJA, REW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70617 Nr: 3495-33.2011.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Bonetti, Adair Ramos Boneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Fernando Bellandi - OAB:25.271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, visando evitar possível alegação de 

prejuízo ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE 

A PARTE AUTORA seja novamente intimada, acerca do despacho 

proferido em 13/11/2017, tendo em vista que o advogado indicado no 

substabelecimento de fls. 176, só foi inserido no Sistema Apolo nesta 

data.

Autos n° 3495-33.2011.811.0051 - 70617

Manutenção de posse

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 313, § 2º, I, do novo Código de Processo Civil, é dever 

da parte autora a promoção da citação do espólio ou dos sucessores do 

réu falecido.

Somente após a formalização da citação do espólio ou sucessores do réu 

falecido é que se poderá dar o devido prosseguimento ao feito. Por isso 

mesmo é que a norma determina a suspensão do processo quando do 

falecimento de qualquer das partes.

Isso posto, INTIME-SE, uma vez mais, o Requerente para que, no prazo de 

15 dias, promova a citação do espólio, ou, se for o caso, dos sucessores 

da senhora Adair Ramos Boneti, sob pena de extinção do feito.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28940 Nr: 3034-32.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Piccinin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Sucesso Ltda, Neuri Antonio 

Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para colher manifestação 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82888 Nr: 2500-15.2014.811.0051

 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: Geisa de Oliveira Lenk

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de (fls.84) , no prazo de 15 

(quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110961 Nr: 2874-60.2016.811.0051

 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: Aurelice Célia da Silva, Adryan Taylor Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:6651 B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 INTIMO a parte requerida acerca da sentença, parte dispositiva a seguir 

transcrita: "(...) Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes à Ref. 17 e 

DECLARO, por consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado entre as 

partes. Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e formalidades de estilo. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 21 de maio de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI - Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20246 Nr: 2566-39.2007.811.0051

 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: Adilton Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Guedes da Silva, Sedan Veículo, Banco 

Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abílio Custódio de Melo - 

OAB:5945-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca 

da correspondência devolvida às fls. 175/176. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12918 Nr: 2394-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QBE Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Penteado Mendonça - 

OAB:54752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de colher 

manifestação acerca da avaliação realizada de fls. 219/220 e para 

informar novo endereço da parte executada, tendo em vista a informação 

contida na certidão da Srª. Oficial de Justiça de fls. 221, bem como 
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requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117235 Nr: 5959-54.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpcam Nichino Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Rezende Ribeiro, Agrosseds Produtos 

Agropecuários Ltda, Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby 

Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Processo nº 5959-54.2016.811.0051 (Código 117235).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por 

SIMPCAM NICHINO BRASIL S/A em desfavor de AGROSSEDS PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, MARCELO DICKLHUBER FURTADO, RUI 

REZENDE RIBEIRO e ZORAIDE ITACARAMBY FURTADO, todos já 

devidamente qualificados.

 Extrai-se dos autos que a parte exequente noticia o cumprimento do 

pactuado, requerendo a expedição de oficio para liberação dos nomes 

dos executados junto ao rol de maus pagadores e a extinção do feito (Ref. 

47).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo, o qual foi devidamente 

cumprido pelos devedores, é o caso de extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

No mais, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício para liberação dos 

nomes dos executados junto ao rol de maus pagadores, eis que não 

houve tal determinação nestes autos.

Eventuais custas remanescentes pela parte executada, consoante 

cláusula oitava da avença (Ref. 40).

 Após o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVEM-SE o processo com 

as anotações e baixas de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde-MT, 29 junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32801 Nr: 2919-74.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Romero da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98849 Nr: 3690-76.2015.811.0051

 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: Leocir Moura de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308/A

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100634 Nr: 4213-88.2015.811.0051

 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: Elizabeth Campos Pacheco Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e, 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111965 Nr: 3351-83.2016.811.0051

 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: Roger Kroesen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5.308/A

 INTIMO a parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação anexado à ref. 45, no prazo lega.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123507 Nr: 2667-27.2017.811.0051

 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: Osvanil Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:155574/SP, Pasquali Parise e Gasparini Junior Advogados - 

OAB:SP/4752

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140412 Nr: 568-50.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Giannetta, Rita de Cássia Pinheiro Benevides 

Gianetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genir Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CAROLINA RODRIGUES 

- OAB:354209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 INTIMO o embargado para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação anexado à ref. 16, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86424 Nr: 4281-72.2014.811.0051

 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: Iraci de Araújo Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa procurador, 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e, nada sendo 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação redeesignada para o dia 06/08/2018 ás 10:h41min na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. 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 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-83.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EULIVIO TREVISOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DGCA - PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO OAB - MS0008962A 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante EULÍVIO TREVISOL. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 10 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-33.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR MARTINS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MESSIAS REGO (EXECUTADO)

 

Autos n° 8010112-23.2012.811.0051 Decisão. Vistos etc. Da análise dos 

autos, constata-se que a parte Executada foi revel na fase de 

conhecimento. De modo que, os prazos contra o revel correrão 

independentemente de nova intimação do ato decisório, nos termos do 

artigo 322 do CPC. No mais, determino a intimação da parte Executada por 

edital do cumprimento da sentença, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor executado, conforme prevê artigo 513, §2°, caput, e inciso 

IV, do CPC, e Enunciado 37 do FONAJE. Vejamos: “Art. 513. O 

cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, 

observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o 

disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) IV - por edital, 

quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de 

conhecimento.” “ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES).” Após, decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte Exequente 

para que apresente o cálculo atualizado, requerendo o que entender de 

direito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 18 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-94.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IDA MARIA F KOHLS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante IDA MARIA F. KOHLS. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 10 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIDIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/08/2018, às 16h00min, 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: 1001054-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 27/08/2018 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20775 Nr: 3085-14.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Fisner Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jean Carlos de Carvalho - OAB:22826/O

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados 

bancários para expedição do alvará, referente aos valores penhorados. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26272 Nr: 369-43.2009.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Maria Liborio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-87.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINO MEIRA DIAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

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 : 

1000405-87.2017.811.0051 Polo Ativo: IZALTINO MEIRA DIAS JUNIOR Polo 

Passivo: EDUARDO LIMA DA SILVA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 14.03.2017. A parte Autora compareceu em audiência de 

conciliação (id 9413966), conforme consta no termo, ocasião em que a 

parte autora requereu prazo de 60 dias para informar novo endereço da 

reclamada, permanecendo inerte e nada se manifestando até a presente 

data, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 11870575). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora 

foi devidamente intimada em audiência para informar novo endereço da 

Requerida para fins de citação permaneceu inerte, no entanto, conforme 

se extrai da certidão anexa aos autos (id 11870575) o feito encontra-se 

paralisado há mais de 06 meses sem manifestação da parte Autora. Diante 

disso, extrai-se dos autos que a parte permaneceu inerte por mais de 30 

dias sem manifestação nos autos, não promovendo os atos necessários 

ao prosseguimento do feito, consoante se verifica em registro nos autos 

(id 11870575). Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é 

medida que se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. 

Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela 

parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante 

registro nos autos (id 11870575) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 

55 da Lei 9099/95). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SIQUEIRA 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):

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 : 

1000048-73.2018.811.0051 Polo Ativo: ANDRESSA SIQUEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por ANDRESSA 

SIQUEIRA DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de ausência de comprovante de endereço 

e eventual pedido de desistência, no mérito, afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação à 

condenação a litigância de má-fé e aplicação da Sumula 385 do STJ. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar As preliminares suscitadas pela Requerida se confundem com o 

mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, afasto as preliminares 

arguidas. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos 

que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 
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possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com a Autora. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar 

que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pela Autora, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da autora estar discutindo débitos diversos em outros processos, motivo 

pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta 

não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do 

débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHON CLEBER OLIVEIRA 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(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 : 

1000047-88.2018.811.0051 Polo Ativo: JHON CLEBER OLIVEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por JHON CLEBER 

OLIVEIRA DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação à condenação a litigância de má-fé. 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de 

débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido 

débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião 

em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. Entretanto, a parte Ré em sua defesa 

atribui o fato da existência do débito na possibilidade de fraude por 

terceiro, requerendo neste caso a aplicação da excludente de 

responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é incabível a 

aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré sequer 

trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada a tese 

suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido com o 

Autor. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o 

débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pelo 

Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em 

favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte 

Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. 

Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 
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3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 
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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 : 

1001371-50.2017.811.0051 Polo Ativo: JANDIRA XAVIER DE SOUZA Polo 

Passivo: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A Vistos e examinados. 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. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por JANDIRA XAVIER DE SOUZA contra 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S.A objetivando indenização por danos morais em face de inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte 

requerida em peça defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança 

ante a cessão de crédito, juntando notificação e termo de cessão de 

crédito, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação ante a cessão de 

crédito, juntando notificação e termo de cessão de crédito, afirmando 

serem inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício 

regular de direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova. Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não 

trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era 

realmente era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de 

proteção ao credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de 

comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A 

reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é 

exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas 

assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora 

que demonstre aquisição de produtos ou serviços junto aos Bancos que 

cedeu os créditos para a Ré, restando comprovado sua conduta ilícita. O 

Termo de cessão de crédito anexo aos autos pela Ré (Id 12391784), 

demonstra fragilmente que ocorreu negócio jurídico entre aquelas partes 

envolvidas. Todavia, não deve ser utilizado como prova em desfavor da 

Autora, pois ausente de ciência/notificação do devedor na forma do artigo 

290 do Código Civil, conforme tentativa de notificação acoplada à defesa 

(Id 12391778), restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. Assim, os documentos anexo revela que 

a reclamante não exarou/anuiu ciência na suposta contratação dos 

serviços ofertados pela Ré, restando prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. Entretanto, em que 

pese a alegação da reclamada de que tais termos de cessão de crédito 

junto aos BANCOS ITAUCARD S.A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A e 

ITAU UNIBANCO S.A, não demonstra a origem da divida, data, assinatura, 

enfim, sem qualquer identificação sequer que comprove a relação jurídica 

entre as partes. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 
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passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000060-87.2018.811.0051 Polo Ativo: KAIQUE JHONY GOMES DE 

SOUZA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por KAIQUE JHONY 

GOMES DE SOUZA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação à condenação a litigância de má-fé. 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de 

débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido 

débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião 

em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. Por outro lado, as telas sistêmicas juntadas pela Ré em sua defesa 

não demonstra a licitude da cobrança em virtude da produção de prova de 

forma unilateral, restando inadmitido tais telas como prova da regularidade 

na contratação. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 
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responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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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 : 

1001356-81.2017.811.0051 Polo Ativo: FABIO FERREIRA LICURGO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por FABIO 

FERREIRA LICURGO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por em face de inscrição indevida de seu 

nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em 

peça defensiva alega inexistência de danos morais, pois a reclamante é 

devedora contumaz, posto que possui outras inscrições nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Do Mérito A possibilidade de indenização dos danos 

morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a 

Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais estão incluídas no conceito 

de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação da culpa (CDC, art. 

3º, § 2º c.c. art. 14). In casu, é nítida a conduta ilícita da parte reclamada 

que, de forma indevida, inseriu o nome da reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito. Todavia, pela análise dos documentos juntados na 

inicial denota-se a existência de inscrições preexistentes em desfavor da 

parte reclamante, sem qualquer prova de que tenha intentado ações para 

discussão sobre sua legalidade. Na defesa apresentada pela reclamada, 

observa-se que não juntou aos autos documentos capazes de comprovar 

a exigibilidade do crédito, ocasião em que alega em sua defesa que o 

reclamante é devedor contumaz, carecendo de indenização por danos 

morais. Por outro lado, verifica-se dos documentos acostado nos autos 

pela parte Ré não demonstra a contratação dos serviços ofertados por 

esta, carecendo desta forma de prova da exigibilidade do crédito. Nessas 

hipóteses o STJ entende, de forma pacífica, que inexiste dever de 

indenizar, por ausência de ofensa a honra do consumidor. Assim o teor da 

Súmula 385: “Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição,ressalvado o direito ao cancelamento”. Sendo assim, 

indefiro o pedido de danos morais. No entanto, deve ser deferido o pedido 

de inexistência do débito, com o respectivo cancelamento da restrição 

imposta. II – Dispositivo Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à relação 

jurídica discutida nos autos. Determino que a reclamada, retire a inscrição 

do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de 
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inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de incidência única, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil) reais. 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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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 : 

1001001-71.2017.811.0051 Polo Ativo: MAQUELLEN TRAJANO SILVA Polo 

Passivo: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA - 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por MAQUELLEN 

TRAJANO SILVA contra CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO 

GRANDE LTDA - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA objetivando 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

devido à cobrança ilícita e a inclusão indevida aos órgãos de proteção ao 

crédito. A requerida alega que o débito é legítimo, sendo inexistentes os 

danos morais, descabimento da inversão do ônus da prova juntando 

requerimento de matricula e lista de documentação, ambos assinados pela 

Autora, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I - Mérito Verifica-se dos 

autos que a reclamante se insurge de débito indevido referente a 03 

parcelas no valor de R$ 343,35 (cada) totalizando um valor de R$ 1.030,05 

em face de ausência de reconhecimento da divida junto a instituição de 

ensino e inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que efetuou 

vestibular junto a Ré, porém não frequentou o curso superior, juntando 

certidão SPC/SERASA comprovando a negativação. A reclamada alega 

que agiu em exercício regular de direito, alegando a existência do débito, 

juntando tela sistêmica como prova do débito, sendo inexistentes os danos 

morais, descabimento da inversão do ônus da prova juntando 

requerimento de matricula e lista de documentação, ambos assinados pela 

autora. Ocorre, que a reclamada não logrou em comprovar os fatos 

alegados, posto que não juntou contrato assinado pela Autora em sua 

defesa que demonstraria a prestação dos serviços educacionais. Assim, 

verifico também que a Ré não juntou nenhum extrato de débito, boleto 

bancário ou prova de frequência da reclamante em aulas ministradas pela 

reclamada que corroborasse suas alegações e que vincularia a 

acadêmica, ora autora, aos requerimentos de matricula anexa aos autos. 

O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor 

da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré 

não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. 

Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. Já em relação ao 

Requerimento de matricula juntado pela Ré em sua defesa não demonstra 

a exigibilidade do crédito em virtude da ausência da prova de frequência 

da Autora em sala de aula d curso ministrado pela Ré. Por outro lado, 

inexiste contrato de prestação de serviço educacional nos autos, 

restando prejudicado o meio de prova utilizado pela Ré. Portanto, a 

declaração de ilegitimidade do débito atribuído à parte autora bem como a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA é 

medida que se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de indenização dos 

danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência de relação jurídica com a parte Autora, efetuou cobranças, 

inclusive com inclusão do nome e CPF da Autora no SPC, causando-lhes 

prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF para concluir 

transação comercial, o que lhe foi negado em virtude de possuir restrição 

em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO 

- TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 
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emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no 

SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome 

da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

QUELE MENDES LUTZ (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):

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 : 

1001402-70.2017.811.0051 Polo Ativo: QUELE MENDES LUTZ Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por QUELE MENDES 

LUTZ contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por danos 

morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita a 

preliminar de ausência de interesse de agir e pretensão resistida, no 

mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Rejeita-se as 

preliminares. II – Do 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, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Por outro lado, 

não trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, 

tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, a reclamada em sua defesa alega o exercício regular de direito e 

ausência de ilicitude. Por outro lado, entendo que a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não 

juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas 

alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro 

do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 
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aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PAULINO DA SILVA (REQUERIDO)

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 : 

1000455-16.2017.811.0051 Polo Ativo: SUPERMERCADO GUENO LTDA 

Polo Passivo: VILMAR PAULINO DA SILVA Vistos e examinados. Dispenso 

o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 29.03.2017. As partes em petição juntada aos autos (Id 

8113862) requerem a suspensão do feito no prazo de 90 dias informando 

que compuseram extrajudicialmente acordo, ocasião em que devidamente 

intimados a promover as diligencias necessário para o andamento do feito, 

quedou-se inerte, conforme decisão nos autos (Id 9975193). É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o 

artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o 

mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora foi 

devidamente intimada a promover as diligencias necessário para o 

andamento do feito, conforme decisão nos autos (Id 9975193) 

permaneceu inerte, no entanto, conforme se extrai dos autos o feito 

encontra-se paralisado há mais de 05 meses sem manifestação da parte 

Autora. Diante disso, extrai-se dos autos que a parte permaneceu inerte 

por mais de 30 dias sem manifestação nos autos, não promovendo os 

atos necessários ao prosseguimento do feito, consoante se verifica em 

registro nos autos (id 9975193). Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 9975193) JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 

55 da Lei 9099/95). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-31.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARRINHO (REQUERIDO)

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 : 

1000217-31.2016.811.0051 Polo Ativo: MG FARMÁCIA LTDA - ME Polo 

Passivo: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARRINHO Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 30.08.2016. A parte Autora peticiona aos autos 

requerendo prazo de 30 dias para informar novo endereço da reclamada, 

permanecendo inerte e nada se manifestando até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 12662602). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora 

foi devidamente intimada, conforme decisão nos autos (Id 9979133) para 

informar novo endereço da Requerida para fins de citação permaneceu 

inerte, no entanto, conforme se extrai da certidão anexa aos autos (id 

12662602) o feito encontra-se paralisado há mais de 01 ano sem 

manifestação da parte Autora. Diante disso, extrai-se dos autos que a 

parte permaneceu inerte por mais de 30 dias sem manifestação nos autos, 

não promovendo os atos necessários ao prosseguimento do feito, 

consoante se verifica em registro nos autos (id 12662602). Assim, a 

extinção e arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o 

abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, 

em razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 12662602) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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 : 

1000174-26.2018.811.0051 Polo Ativo: NARLU SOCORRO NOLASCO Polo 
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Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. 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. Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por NARLU SOCORRO NOLASCO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio de certidão juntada aos autos (id 

12665490) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 12665490) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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 : 

1000175-11.2018.811.0051 Polo Ativo: NARLU SOCORRO NOLASCO Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. 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. Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por NARLU SOCORRO NOLASCO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio de certidão juntada aos autos (id 

12666057) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 12666057) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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 : 

1000177-78.2018.811.0051 Polo Ativo: NARLU SOCORRO NOLASCO Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. 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. Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por NARLU SOCORRO NOLASCO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio de certidão juntada aos autos (id 

12666285) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 12666285) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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 : 

1000178-63.2018.811.0051 Polo Ativo: NARLU SOCORRO NOLASCO Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. 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. Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por NARLU SOCORRO NOLASCO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio de certidão juntada aos autos (id 

12666737) informando que a parte autora não possui interesse no 
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prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 12666737) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR 05837897909 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCI CAMARGO (REQUERIDO)

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 : 

1000408-42.2017.811.0051 Polo Ativo: SIMONI FUHR Polo Passivo: DERCI 

CAMARGO Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de execução ajuizada por 

SIMONI FUHR contra DERCI CAMARGO objetivando recebimento de 

valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimada (Id 11775050), não 

promoveu o regular andamento do feito consoante registro nos autos (Id 

12710738), é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 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. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 12710738) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARLU SOCORRO NOLASCO (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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 : 

1000179-48.2018.811.0051 Polo Ativo: NARLU SOCORRO NOLASCO Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. 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. Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por NARLU SOCORRO NOLASCO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio de certidão juntada aos autos (id 

12667122) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 12667122) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-36.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERNI SUHRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAL-CO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

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 : 

8010342-36.2016.811.0051 Polo Ativo: ERNI SUHRE Polo Passivo: VAL-CO 

DO BRASIL LTDA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste 

Juizado Especial, sendo que o presente feito tramita desde 07.04.2016. A 

parte Autora compareceu em audiência de conciliação (id 10502512), 

conforme consta no termo, ocasião em que a parte autora requereu prazo 

de 05 dias para informar novo endereço da reclamada, permanecendo 

inerte e nada se manifestando até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 12730843). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte autora foi devidamente intimada em audiência 

para informar novo endereço da Requerida para fins de citação 

permaneceu inerte, no entanto, conforme se extrai da certidão anexa aos 

autos (id 12730843) o feito encontra-se paralisado há mais de 05 meses 

sem manifestação da parte Autora. Diante disso, extrai-se dos autos que 

a parte permaneceu inerte por mais de 30 dias sem manifestação nos 

autos, não promovendo os atos necessários ao prosseguimento do feito, 

consoante se verifica em registro nos autos (id 12730843). Assim, a 

extinção e arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o 
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abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, 

em razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 12730843) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORISVALDO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 : 

1001276-20.2017.811.0051 Polo Ativo: LORISVALDO ALVES DE FREITAS 

Polo Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. 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. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por LORISVALDO ALVES DE FREITAS 

contra CLARO S.A objetivando indenização por danos morais por ter seu 

nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem como a declaração de 

inexistência do débito. A parte requerida em peça defensiva alega como 

matéria preliminar a incompetência do Juizado Especial e a impugnação da 

justiça gratuita, no mérito, afirma a legitimidade da cobrança e regularidade 

da contratação, exercício regular de direito juntando tela sistêmica com 

dados pessoais da Autora, defende a inexistência de danos morais ante 

ausência de provas, o descabimento de inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação e a condenação ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência do Juizado Especial em 

face da necessidade de pericia não merece ser acolhida, tendo em vista 

que dos autos constam provas suficientes para análise do mérito, 

conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar suscitada pela Ré. A preliminar de impugnação à justiça gratuita 

não merece acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do 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, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código 

Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, 

vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que alega o desconhecimento do débito. Já a reclamada 

juntou contrato, fatura e documentos pessoais do Autor comprovando a 

relação jurídica entre as partes, bem como débitos em aberto em virtude 

da aquisição do serviço de plano de telefonia celular nº 81-9243-2360 

referente ao contrato nº 148533283, adquirido na data de 10.10.2014, 

atualmente cancelada por falta de pagamento, juntando tela sistêmica com 

débito em aberto e histórico de ligação. Outrossim, extrai da defesa da Ré 

que, os documentos pessoais juntado por esta, bem como a assinatura do 

contrato do plano adquirido pelo Autor, é idêntica aquela exarada na 

procuração, presumindo que este tenha efetuado a aquisição de tal 

serviço por meio de tele venda. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de Telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada que os débitos 

são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em 

virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

parte autora cumprir com suas obrigações assumida em face da 

celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 
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empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré a exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 67,21 (sessenta e sete reais e vinte e um 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 
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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 : 

1001273-65.2017.811.0051 Polo Ativo: VALDECIR FELICIANO Polo 

Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. 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. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por VALDECIR FELICIANO contra CLARO 

S.A objetivando indenização por danos morais por ter seu nome inscrito 

no cadastro de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do 

débito. A parte requerida em peça defensiva alega como matéria preliminar 

de conexão, inépcia da inicial e a impugnação da justiça gratuita, no mérito, 

afirma a legitimidade da cobrança e regularidade da contratação, exercício 

regular de direito juntando tela sistêmica com dados pessoais da Autora, 

defende a inexistência de danos morais ante ausência de provas, o 

descabimento de inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar Extrai da 

defesa da Ré que esta alega como preliminar conexão de processos em 

nome do Autor e que estão sendo discutido neste Juízo, ocasião em que 

na busca efetuada no sistema PJe, verifica-se que o Autor possui outro 

processo em seu nome contra a Requerida, porém com discussão 

referente a débitos distintos lançado em sua unidade consumidora. Assim, 

entendo que o processo em tela deve ser julgado em separado dos 

demais para que a prestação jurisdicional seja entregue aos litigantes de 

forma imparcial e efetiva, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada 

pela Ré. Já a preliminar em face da inépcia da inicial por ausência de 

comprovante de endereço em nome do autor arguida pela Ré não merece 

ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam documento 

suficientes para análise do mérito, preenchendo os requisitos da inicial 

constantes dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual afasto a preliminar suscitada. A preliminar de impugnação à justiça 

gratuita não merece acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do 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, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código 

Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, 

vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Todavia, esta não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que alega o 

desconhecimento do débito. Já a reclamada juntou contrato, fatura e 

documentos pessoais do Autor comprovando a relação jurídica entre as 

partes, bem como débitos em aberto em virtude da aquisição do serviço de 

plano de telefonia celular nº 66-9205-1035 referente ao contrato nº 

147262459, adquirido na data de 01.10.2014, atualmente cancelada por 

falta de pagamento, juntando tela sistêmica com débito em abertos e 

faturas. Outrossim, extrai da defesa da Ré que esta juntou documentos 
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suficientes para comprovação da prestação de seus serviços ao 

reclamante, restando demonstrado a relação jurídica entre as partes. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de Telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada que os débitos 

são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em 

virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

parte autora cumprir com suas obrigações assumida em face da 

celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 
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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 : 

1001272-80.2017.811.0051 Polo Ativo: VALDECIR FELICIANO Polo 

Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. 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. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por VALDECIR FELICIANO contra CLARO 

S.A objetivando indenização por danos morais por ter seu nome inscrito 

no cadastro de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do 

débito. A parte requerida em peça defensiva alega como matéria preliminar 

de conexão, inépcia da inicial e a impugnação da justiça gratuita, no mérito, 

afirma a legitimidade da cobrança e regularidade da contratação, exercício 

regular de direito juntando tela sistêmica com dados pessoais da Autora, 

defende a inexistência de danos morais ante ausência de provas, o 

descabimento de inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar Extrai da 

defesa da Ré que esta alega como preliminar conexão de processos em 

nome do Autor e que estão sendo discutido neste Juízo, ocasião em que 

na busca efetuada no sistema PJe, verifica-se que o Autor possui outro 

processo em seu nome contra a Requerida, porém com discussão 

referente a débitos distintos lançado em sua unidade consumidora. Assim, 

entendo que o processo em tela deve ser julgado em separado dos 

demais para que a prestação jurisdicional seja entregue aos litigantes de 

forma imparcial e efetiva, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada 

pela Ré. Já a preliminar em face da inépcia da inicial por ausência de 

comprovante de endereço em nome do autor arguida pela Ré não merece 

ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam documento 

suficientes para análise do mérito, preenchendo os requisitos da inicial 

constantes dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual afasto a preliminar suscitada. A preliminar de impugnação à justiça 

gratuita não merece acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do 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, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código 

Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, 

vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A 
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respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Todavia, esta não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que alega o 

desconhecimento do débito. Já a reclamada juntou contrato, fatura e 

documentos pessoais do Autor comprovando a relação jurídica entre as 

partes, bem como débitos em aberto em virtude da aquisição do serviço de 

plano de telefonia celular nº 66-9205-6327 referente ao contrato nº 

148443212, adquirido na data de 10.10.2014, atualmente cancelada por 

falta de pagamento, juntando tela sistêmica com débito em abertos e 

faturas. Outrossim, extrai da defesa da Ré que esta juntou documentos 

suficientes para comprovação da prestação de seus serviços ao 

reclamante, restando demonstrado a relação jurídica entre as partes. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de Telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada que os débitos 

são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em 

virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

parte autora cumprir com suas obrigações assumida em face da 

celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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ALISON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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 : 

1001279-72.2017.811.0051 Polo Ativo: ALISON FERREIRA DA COSTA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por ALISON 

FERREIRA DA COSTA contra BANCO BRADESCARD S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, regular 

contratação, alega inexistência dos danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação e a condenação a litigância de má-fé, bem como aplicação da 

Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Do 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, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 
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de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e não fez prova da ilicitude do débito que originou a inscrição de seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA. 

Ademais a Reclamante não trouxe aos autos provas substanciais 

capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou 

neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em sua inicial o 

desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua defesa em 

relação à inexistência de ilicitude e exercício regular de direito em virtude 

do Autor ter utilizado cartão de crédito HSBC OPENCARD VISA nº 

4487332052231116, cancelado por inadimplência com débito em aberto no 

valor de R$ 531,06, juntando tela sistêmica de histórico de pagamento. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, a Reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito já que declara em sua inicial que desconhece referido 

débito, motivo pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos 

são legítimos e passíveis de cobrança. Ainda em sede de contestação, a 

Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se tratar a matéria de 

inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, entendo que a 

aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria discutida 

nestes autos, posto que o débito oriundo da negativação, trata-se de 

divida contraída pela parte Autora que não foi devidamente paga, 

conforme provas dos autos, restando assim, a comprovação da 

inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. III– Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROCHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) (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 : 

8010369-19.2016.811.0051 Polo Ativo: RAFAEL ROCHA COSTA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por RAFAEL ROCHA 

COSTA em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio de petição juntada aos autos (id 

11629750) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 11629750) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Processo Número: 1000079-64.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)
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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 : 

1000079-64.2016.811.0051 Polo Ativo: ELSO CARVALHO NOGUEIRA Polo 

Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELSON CARVALHO 

NOGUEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A objetivando indenização 

por dano moral. Extrai-se dos autos que a parte Ré efetuou o pagamento 

de valores em face do cumprimento da sentença, conforme se verifica 

nos autos por meio do comprovante (Id 10988974), requerendo a extinção 

do feito. Por outro lado, a parte autora devidamente intimada (Id 12787999) 

a manifestar acerca dos valores, informa os dados bancários e demonstra 

concordância com os referidos valores, requerendo a expedição de 

alvará. Assim, cumprida a obrigação, tem-se que a extinção do feito é 

medida que se impõe. I - Dispositivo Por tais considerações, considerando 

o disposto no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

cumprimento integral da obrigação. DETERMINO que o Cartório deste Juízo 

EXPEÇA o ALVARÁ em favor do Autor na forma requerida (Id 12787999); 

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Cumprida a determinação, 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONY DA SILVA ROCHA (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):

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 : 

1001268-43.2017.811.0051 Polo Ativo: JONY DA SILVA ROCHA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por JONY DA SILVA 

ROCHA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita a 

preliminar de ausência de interesse de agir e pretensão resistida, no 

mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Rejeita-se as 

preliminares. II – Do 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, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Por outro lado, 

não trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, 

tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, a reclamada em sua defesa alega o exercício regular de direito e 

ausência de ilicitude. Assim, entendo que a parte autora não possui 

provas suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou 

aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os 

débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que 

em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 
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inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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 : 

1000062-57.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA APARECIDA ARAUJO Polo 

Passivo: EBAZAR.COM.BR LTDA – MERCADO LIVRE Vistos em correição. 

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. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA 

APARECIDA ARAUJO contra EBAZAR.COM.BR LTDA – MERCADO LIVRE 

objetivando devolução em dobro de valores e indenização por danos 

morais em face da não entrega dos produtos. A parte requerida em sua 

defesa suscita preliminar de ausência de interesse de agir e de 

ilegitimidade passiva, no mérito alega a inexistência de danos morais, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

interesse de agir se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

restando prejudicada preliminar suscitada. Já em relação a preliminar de 

ilegitimidade passiva não merece acolhimento, tendo em vista que o 

comerciante e fornecedor dos serviços de vendas pela internet responde 

de forma solidária aos danos causados aos seus consumidores, 

conforme preceitua o código consumerista, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeita-se as preliminares. II– Mérito Em analise dos 

Autos, verifica-se que a parte Autora efetuou a compra 01 compara junto 

ao site da Requerida, do produto IMPRESSORA MODELO HP LASER JET 

M106 em 06 parcelas no valor de R$ 127,15 (cada), totalizando o valor de 

R$ 762,90, conforme comprovante de pagamento em anexo, ocasião em 

que informa em sua inicial que não foi entregue pela Ré o produto 

adquirido pela Autora, motivo pelo qual esta formula perante este Juízo a 

pretensão da devolução em dobro dos valores e indenização por danos 

morais. A parte ré se limita a afirmar a inocorrência do dano moral, 

defendendo e ausência de responsabilidade, confirmando a compra no 

valor de R$ 762,90 pela Reclamante, requerendo a improcedência da 

ação. Extrai-se dos autos que a parte reclamada se limitou a afirmações 

desprovidas de qualquer prova, conforme se observa da analise de sua 

contestação, visto que não juntou comprovante de devolução referente ao 

valor pleiteada neste processo, juntando somente documentos 

representativos, restando prejudicada o meio de prova utilizado. Entendo 

que no caso em tela, a relação jurídica existente entre as partes litigantes 

é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, prevista no artigo 

14 da Lei 8.078/90, ocasião em que resta comprovada a falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na não entrega dos produtos 

adquiridos pelo consumidor, a fornecedora deve responder pelos danos 

experimentados pelo Autor, considerando a assunção dos riscos do 

empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade 

no que diz respeito à entrega do produto. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, CPC. Porém, por se tratar a matéria de 

relação consumerista e em virtude da inversão do ônus da prova, a parte 

Ré não consegui comprovar fato extintivo ou modificativo do direito do 

Autor. Por outro lado, o reclamante traz em sua inicial a juntada de 

comprovantes de pagamentos do produto comprado diretamente no site da 

Ré, totalizando o valor de R$ 762,90, restando claro que ocorreu o 

pagamento, bem como demonstra que a Ré até a presente data não 

efetuou a entrega do produto. Dessa forma, dos autos extrai-se que a Ré 

não se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas. Ressalta-se que cabia à Ré 

proceder à juntada de documentação hábil a comprovar o alegado, e não o 

fazendo no prazo legal deve arcar com o ônus. Ademais, a juntada de tais 

documentos deveria ser realizada com a contestação, não havendo de se 

falar em documento novo, pois tal documentação é elaborada pela própria 

Ré. Diante do efetivo desconto comprovado por meio do extrato do cartão 

de crédito, a parte reclamante faz jus a restituição em dobro do valor em 

face da onerosidade da conduta da reclamada, o qual perfaz o total de R$ 

1.525,80 (hum mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos). III – 

Dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. Os fatos 

narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia 

a dia. Ao contrário, os fatos relatados configuram um grave desrespeito 

para com o consumidor que, repita-se, ficou meses impedido de receber a 

mercadoria comprada na empresa ré, causando-lhe frustrações e 

angústia diante da espera da entrega dos produtos. In casu, tenho que 

restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida não 

solucionou o problema, não procedeu a entrega do produto no prazo legal 

e ainda recebeu valores que não foram devolvidos a Autora, 

causando-lhes prejuízos. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária 

Recurso Cível Nº 0010191-21.2015.811.0027 Juizado Especial Cível de 

Lucas do Rio Verde/MT Recorrente: B2W – Companhia Digital Recorrido: 

Daiane Oliveira Bordon EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO E QUITADO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de entrega de 

produto adquirido e quitado excede os limites dos percalços cotidianos e 

gera indignação no consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de 

espírito, que configuram o dano moral. Aquisição de um berço em 

8/12/2014 pelo valor de R$ 618,70 (seiscentos e dezoito reais e setenta 

centavos), tendo o consumidor contatado a empresa diversas vezes sem 

que o produto fosse entregue. Não comprovada qualquer excludente de 

ilicitude pela empresa recorrente. 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$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor que não se mostra elevado. Sentença mantida 

pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da 

Lei nº 9.099/95. VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei 

9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença 

analisou com percuciência as alegações das partes e as provas dos 

autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser 

mantida, pelos próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei nº 

9.099/95. Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) Pois bem. 
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Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor 

dos documentos arquivados na movimentação n.º 1 do extrato de 

andamento do Sistema Informatizado PROJUDI, denota-se que, em data de 

08 de dezembro de 2014, a requerente celebrou contrato de compra e 

venda com a empresa requerida, que visava à aquisição de um berço, no 

valor total de R$ 618,70 (seiscentos e dezoito reais e setenta centavos), 

mediante pagamento à vista. Do exame do acervo de provas produzido no 

processo é possível divisar, também, que não obstante a requerente tenha 

efetivado a quitação, de maneira integral, a empresa requerida deixou de 

realizar a entrega do produto, sequer restituiu espontaneamente a quantia 

paga. De efeito, não constitui demasia registrar, por oportuno, que, 

inspirado no efeito da influência de dever contratual, de gerir com 

segurança a celebração, a execução e a ultimação dos contratos, e 

porque prenuncia-se como risco inerente à atividade econômico-financeira 

desenvolvida por parte da companhia requerida, denota-se, por inferência 

racional, que a responsabilidade civil das empresas fornecedoras de 

produtos de consumo, decorrente de falha na execução do contrato 

(defeito na entrega do bem), praticada por terceiros e que acarretem em 

dano/prejuízo ao consumidor, é de natureza objetiva e tão somente pode 

ser elidida, fruto da caracterização de culpa exclusiva de terceiro, 

mediante a demonstração de ocorrência de situação/caso fortuito externo, 

inevitável e imprevisível, totalmente desvinculado da atividade 

desenvolvida por parte do fornecedor e estranho/alheio ao produto ou 

serviço. Como forma de evitar a dilaceração do equilíbrio 

jurídico-econômico estabelecido entre as partes quando da celebração do 

contrato, incumbe à empresa requerida, devido ao risco inerente à 

atividade desenvolvida, intensificar esforços com o propósito de 

proporcionar ao consumidor, quando da oferta e efetiva prestação do 

serviço de fornecimento de bens, segurança necessária e assegurar que 

as legítimas expectativas do consumidor sejam implementadas (de que, 

durante a normalidade contratual, o produto, objeto do contrato, seja, de 

fato, entregue de acordo com as especificações preconizadas no 

contrato). Conseqüentemente, diante desta moldura, levando-se por linha 

de estima a noção de idéias de que a responsabilidade de realizar a 

entrega do produto, objeto do contrato de compra e venda, de acordo com 

as especificações pré-estabelecidas na avença, desponta como risco 

inerente à atividade desenvolvida por parte da empresa requerida, à 

míngua de comprovação da entrega do bem (o quê deu origem à situação 

de extrema desconsideração, desrespeito, descaso, falta de atenção e de 

redução/aniquilamento de expectativas) como forma de concretizar a 

aplicação da teoria do valor do desestímulo ('punitive damages'ou 

'exemplary damages') - que apregoa que a responsabilidade civil visa a 

atuar como fator de desestímulo à prática de novos ilícitos/danos e de 

instrumento preventivo de eficácia geral [cf.: STJ, REsp n.º 401.358/PB, 4.ª 

Turma, Rel.: Carlos Fernando Mathias (Des. Convocado do TRF da 1.ª 

Região), j. 05/03/2009, que representa a função punitiva e dissuasória da 

responsabilidade civil, dado à prestação inadequada e ineficiente do 

serviço [art. 6.º, inciso VI e art. 14, ambos da Lei n.º 8.078/1990], 

considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão 

ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 

186 do Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990] e o valor em 

dinheiro disponibilizado, por parte do autor, para efeito de quitação do 

contrato de compra e venda. D'outra banda, no que diz respeito ao pedido 

de condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de 

admissão. É que, de acordo com a norma de regência, toda conduta, 

decorrente de postura comissiva ou omissiva, que detém a capacidade de 

induzir dano/abalo a bem integrante da personalidade do indivíduo [art. 1.º, 

inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 “usque” art. 21, todos 

do Código Civil de 2002], caracteriza dano de natureza moral. Há, na 

verdade, através da concretização de postura beligerante, violação a 

direito personalíssimo (“verbi gratia”: honra, liberdade, saúde e 

incolumidade psicológica), que provoca sofrimento, vexame e humilhação, 

e que, por via de arrastamento, causa interferência no comportamento 

psíquico do indivíduo; o dano moral possui como causa de reparação 

direta ofensa aos valores extra-patrimoniais que integram a personalidade 

do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento psíquico a ser 

suportado. Por via de conseqüência, ao destrinchar o acervo de 

informações produzidas no processo, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos “sub judice”, que todo o ocorrido 

circunscreveu-se à postura negligente da empresa requerida que deixou 

de realizar a entrega do produto, segundo as especificações técnicas, 

dentro do prazo definido no contrato, o quê deu origem à situação de 

extrema desconsideração, desrespeito, descaso, falta de atenção e de 

redução/aniquilamento de expectativas. Efetivamente, não se pode negar 

valor à premissa de que a ocorrência de excessiva demora, que culmina 

com a não-entrega do produto, dá ensejo à perturbação emocional, que 

causa abalo a incolumidade psicológica, ao dinamizar sentimento de 

desvalia e de desprezo, decorrente de relação de consumo mal resolvida, 

causadora de indevida perturbação da serenidade/tranqüilidade e de 

transtornos mais intensos do que aqueles que se podia esperar, derivado 

da frustração de expectativas. Dessa forma, devido o sentimento de falta 

de desconsideração, desrespeito, descaso e sentimento de desvalia, fruto 

da violação do dever de qualidade-segurança, derivado de acidente de 

consumo,  deduz-se ,  po r  i n fe rênc ia  rac iona l ,  que  o 

aborrecimento/sofrimento psíquico, que credencia a necessidade de 

realizar-se compensação pecuniária, desponta caracterizado. Logo, uma 

vez definido o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo a 

aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela requerente. Por 

conseguinte, partindo da premissa de que a concretização do evento se 

circunscreveu à ocorrência de acidente de consumo, decorrente de 

frustração de expectativa de entrega de produto de consumo, de modo 

que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de baixa 

intensidade, adicionado ao exame do potencial sócio-econômico das 

partes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago pela companhia 

requerida, como forma de minimizar os transtornos originados, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Daiane Oliveira Bordon contra Lojas Americanas S/A e B2W-Companhia 

Digital, para o fim de: a) Determinar a inclusão da B2W-Companhia Digital 

no polo passivo da demanda; b) Condenar as requeridas, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados 

desde a citação [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 

161, § 1.º do CTN]; c) Condenar as requeridas a restituir a requerente a 

quantia equivalente a R$618,70 (seiscentos e dezoito reais e setenta 

centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, ambos contabilizados a partir da citação; (...)” Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, atualizados na data 

do pagamento. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 
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senão o da procedência do pedido inicial. IV - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) de indenização por danos morais; 2 – Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 1.525,80 (hum mil quinhentos e vinte e 

cinco reais e oitenta centavos), nos termos do art. 42, § único do Código 

de Defesa do Consumidor; 3 - Determino que os valores da condenação 

ao dano moral sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 4- Determino que 

os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos igualmente do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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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 : 

1001275-35.2017.811.0051 Polo Ativo: POLYANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

DOS SANTOS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 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. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por POLYANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

DOS SANTOS contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A objetivando indenização por danos morais e revisão de 

faturas. A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de 

litigância de má-fé, no mérito, defende a regularidade do débito, alega a 

inexistência de danos morais, pois não houve comprovação dos danos 

tendo em vista ser o autor devedor legitimo do débito discutido, contesta a 

declaração de inexistência do débito e inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação e aplicação da Sumula 385 STJ. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de litigância de má-fé arguida pela Ré se confunde 

com o mérito e com ele será analisada, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do 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, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Ademais o 

Reclamante não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento 

do débito. Já a reclamada fundamenta sua defesa em relação à 

inexistência de danos morais em face do exercício regular de direito, 

juntando histórico de consumo, conta e ordem de serviço, bem como ficha 

cadastral em nome da Autora, demonstrando que esta possuía Unidade 

Consumidora de nº 1415104 localizada na Comarca de Várzea 

Grande/MT, fazendo prova da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito. Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar suas alegações. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Ainda em 

sede de contestação, a Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se 

tratar a matéria de inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, 

entendo que a aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria 

discutida nestes autos, posto que o débito oriundo da negativação, 

trata-se de divida contraída pela parte Autora que não foi devidamente 

paga, conforme provas dos autos, restando assim, a comprovação da 

inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 258 de 519



dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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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 : 

1000103-24.2018.811.0051 Polo Ativo: ERONI TERESINHA BALBINOTI Polo 

Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA – ANHANGUERA 

PARTICIPAÇÕES S.A Vistos e examinados. 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. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por ERONI TEREZINHA BALBINOTI contra 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA – ANHANGUERA PARTICIPAÇÕES 

S.A objetivando declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais devido à cobrança ilícita e a inclusão indevida aos órgãos de 

proteção ao crédito. A requerida alega que o débito é legítimo, sendo 

inexistentes os danos morais, descabimento da inversão do ônus da 

prova juntando instrumento de confissão de divida sem assinatura e 

contrato assinado pela Autora, bem como ficha financeira desta, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I - Mérito Verifica-se dos autos que a 

reclamante se insurge de débito indevido em face de ausência de 

reconhecimento da divida junto a instituição de ensino e inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que frequentou o curso de Tecnólogo 

em Gestão de RH junto a Ré, juntando certidão SPC/SERASA 

comprovando a negativação e comprovantes de pagamentos. A 

reclamada alega que agiu em exercício regular de direito, alegando a 

existência do débito, juntando tela sistêmica como prova do débito, sendo 

inexistentes os danos morais, descabimento da inversão do ônus da 

prova juntando contrato de prestação de serviços educacionais referente 

ao ano de 2007 assinado, instrumento de confissão de divida sem 

assinatura e ficha financeira da Autora. Ocorre, que a reclamada não 

logrou em comprovar os fatos alegados, posto que a Ré não juntou 

nenhum extrato de débito, boleto bancário, instrumento de confissão de 

divida que estivesse assinado pela Autora ou prova de frequência da 

reclamante em aulas ministradas pela reclamada que corroborasse suas 

alegações e que vincularia a acadêmica, ora autora. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova 

conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. Já em relação ao 

instrumento de confissão de divida juntado pela Ré em sua defesa não 

demonstra a exigibilidade do crédito em virtude da ausência de assinatura 

da reclamante. Por outro lado, a parte autora junta comprovante de 

pagamento em sua inicial, demonstrando o ato ilícito da Ré. Portanto, a 

declaração de ilegitimidade do débito atribuído à parte autora bem como a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA é 

medida que se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de indenização dos 

danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência de relação jurídica com a parte Autora, efetuou cobranças, 

inclusive com inclusão do nome e CPF da Autora no SPC, causando-lhes 

prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF para concluir 

transação comercial, o que lhe foi negado em virtude de possuir restrição 

em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO 

- TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 
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natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. III – Restituição em Dobro 

Quanto à devolução em dobro do valor pago, estes se encontra 

completamente incabível na presente lide, uma vez que em analise da 

situação fática, extrai-se da inicial que esta afirma que possuía débito 

junto a instituição e que estes forma objetos de acordo. Assim, entendo 

que em face da ausência de documentos que demonstre a celebração do 

referido acordo, bem como seu valor, referido pedido há de ser indeferido. 

Assim, caminho outro não há senão o da parcial procedência do pedido 

inicial. IV - Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1-Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro de valores; 3- Declaro 

inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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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 : 

1001163-66.2017.811.0051 Polo Ativo: LUZILENE RAMOS DE MELO 

SOUSA Polo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e 

examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

LUZILENE RAMOS DE MELO SOUSA contra ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA objetivando devolução do valor pago e indenização por danos moral. 

A requerida alega inexistência dos danos morais, descabimento da 

inversão do ônus da prova e regularidade na prestação do serviço, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I - Mérito Verifica-se dos autos que a 

reclamante se insurge de cobrança abusiva da multa contratual, a qual 

perfaz o valor de R$ 1.608,36, divida em 04 parcelas iguais no valor de R$ 

402,09, ocasião em que dessas 04 parcelas, a Autora efetuou o 

pagamento de 03 parcelas, conforme comprovante em anexo nos autos e 

determinação deste Juízo em face do deferimento parcial da liminar. Por 

fim, requer a devolução em dobro do valor de R$ 402,09 e indenização por 

dano moral. A reclamada alega em sua defesa a inexistência de danos 

morais e ausência de conduta ilícita, informando que a Autora efetivou o 

cancelamento da matricula na data de 14.09.2017, devendo cumprir com o 

pagamento da multa rescisória, conforme prevê a clausula 4.12 do 

contrato de prestação de serviços educacionais, requerendo a 

improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada não logrou em 

comprovar os fatos alegados em relação a cobrança da multa rescisória. 

Por outro lado, a Ré não fez prova da exigibilidade do valor de R$ 1.608,36 

a titulo de multa rescisória. Assim, entendo que restou comprovado pela 

Autora a abusividade na cobrança da multa rescisória, demonstrando a 

onerosidade da clausula 4.12. Sendo assim, em se tratando de relação 

consumerista, a interpretação das clausulas contratuais deverão ser 

interpretadas de forma favorável ao consumidor, conforme autoriza o 

artigo 51 da Lei 8.078/90, motivo pelo qual, assiste razão a Autora quanto 

ao valor abusivo. Todavia, da analise do pleito liminar por este Juízo, o qual 

foi deferido parcialmente, verifica-se dos autos que a autora cumpriu com 

o pagamento de 03 parcelas no valor de R$ 402,09, restando cristalino o 

pagamento integral da multa prevista contratualmente entre as partes. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor 

da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré 

não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. 

Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, há de ser 

cancelado a cobrança da ultima parcela no valor de R$ 402,09 atribuído à 

parte autora é medida que se impõe. Quanto a restituição em dobro de 

valor, extrai-se que este encontra-se incabível nestes autos em virtude da 

autora reconhecer a obrigação que lhe cabia, qual, seja o pagamento da 

multa rescisória. Assim, entendo que referido pedido, há de ser indeferido. 

II – Dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é 

apta a ensejar a condenação em danos morais, bem como se da 

respectiva conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos 

danos. Cediço que para a caracterização da obrigação de indenizar 

exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e 

os danos. In casu, postula a parte Autora a reparação por danos morais 

sem nenhuma razão, posto que não constava no sistema de proteção ao 

crédito uma restrição em seu nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, 

bem como o nexo causal em relação ao dano moral. Não há como se 

acolher a pretensão da parte Autora. Explica-se. Em que pese restar 

provado que houve o cobrança da multa rescisória, a parte autora não 

demonstrou de modo satisfatório se existia alguma restrição em seu nome 

por meio de certidão expedida pelo Órgão de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA que tenha sido inserida pela Ré ou se existiu fatos que 

corroborasse com a lesão do direito em sua esfera moral, ocasião em que 

não há como se reconhecer que a referida cobrança da multa rescisória 
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tenha causado a Autora danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo 

assim, é possível crer que a cobrança da multa em clausula prevista no 

contrato de prestação de serviço acarreta somente meros 

aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há se 

não o da procedência em parte do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

restituição em dobro de valores; 3- DECLARO inexistente o valor de R$ 

402,09 referente a ultima parcela lançada a titulo de multa rescisória; 

Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Por fim, fixo em favor do advogado nomeado para a Reclamante, 

Dr. Gabriel Lorenzzatto, o importe de 1,5 URH, observando-se a tabela da 

OAB/MT e também o artigo 24, da Lei 8.906/94. 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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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 : 

1000081-63.2018.811.0051 Polo Ativo: ORLANDO MARTINS DE CARVAES 

Polo Passivo: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO CERRADO – SICREDI CERRADO E AGUAS DE 

CAMPO VERDE S.A Vistos e examinados. 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. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por ORLANDO MARTINS DE CARVAES 

contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO CERRADO – SICREDI CERRADO E AGUAS DE 

CAMPO VERDE S.A objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida Sicredi em peça defensiva suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular 

de direito e ausência de responsabilidade, juntando contrato e abertura de 

conta, alega inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. A 

parte requerida Aguas de Campo Verde suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva, no mérito, afirma ausência de conduta ilícita, alega inexistência 

dos danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Reclamado Sicredi não 

merece ser acolhida em virtude de possuir o Banco responsabilidade 

objetiva como prestador de serviço ao consumidor, motivo pelo qual rejeito 

a preliminar e passo analise do mérito. Já a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo Requerido Aguas de Campo Verde não merece ser 

acolhida, tendo em vista que da certidão SPC consta restrição de origem 

do reclamado, motivo pelo qual há necessidade de manter no polo passivo 

da demanda para apurar eventual responsabilidade, restando afastada a 

preliminar suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois sempre cumpriu com pagamentos de suas 

faturas mensais por meio de débito automático em sua conta bancária, 

juntando extrato e certidão SPC como prova. O Banco Reclamado alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, afirmando serem inexistentes os 

danos morais, pois encontra-se ausente a ilicitude, alegando que a Ré 

Aguas de Campo Verde não prestou informações sobre o desconto da 

fatura referente ao mês de agosto de 2015, inadmitindo sua 

responsabilidade em face do suposto dano sofrido pelo Autor. A parte 

requerida Aguas de Campo Verde, afirma ausência de conduta ilícita, 

alega inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. 

Apesar de sedutores os argumentos dos Reclamados, estes não 

trouxeram aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este 

era realmente devido ao tempo de sua negativação, posto que não juntou 

nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A Reclamada Aguas de Campo Verde 

se limitou a sua defesa somente em afirmar que é responsável pela 

emissão de faturas não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou nenhum documento que comprove 

a relação de prestação de serviço ao Autor ou notificação do débito em 

aberto que isentasse o reclamante do dano, restando desta forma 

comprovado sua conduta ilícita. Já o Réu Sicredi alega que não é 

responsável pela informação do débito a ser descontado, porém, não faz 

prova da ausência de notificação pela Ré Aguas de Campo Verde do 

desconto em conta corrente da fatura referente ao mês de agosto de 

2015 que deixou de ser paga em face da falha na prestação de seus 

serviços, demonstrando desta forma que o Banco há de ser 

responsabilizado. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova conforme autoriza o artigo 

6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte hipossuficiente no processo, ou 

seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou 

modificativo do direito do Autor. Em que pese às alegações das 

Reclamadas e em virtude da inversão do ônus da prova, estas não se 

desincumbiram de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do 

débito, restando comprovado à culpa exclusiva deste em conformidade 

com o artigo 14 da Lei 8.078/90. Portanto, a responsabilidade pela conduta 

omissiva dos Reclamados quanto a falha na prestação de seus serviços, 

é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 
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objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. Neste passo, a 

responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano 

sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem 

jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, restando 

configurada quando há o reconhecimento da falha na prestação de 

serviço, como é o caso dos autos. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois os Reclamados, de forma indevida 

causaram dano de ordem moral ao Autor, inclusive com inclusão do nome 

e CPF da parte reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para realizar transação comercial, o que lhe foi negado em virtude de 

possuir restrição em seu cadastro junto ao SPC. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA 

CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço. 2. Se a consumidora nega a existência de relação jurídica entre 

as partes e consequentemente a responsabilidade pela obrigação que 

ocasionou a negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do 

Código de Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus 

quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, devendo ser observado que cópias de telas de computador não 

se prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e 

dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno os reclamados de forma solidária ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Determino que as reclamadas, retire a 

inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros 

de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de incidência única, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil ) reais. 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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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 : 

1000111-98.2018.811.0051 Polo Ativo: DIOMAR RODRIGUES DA PAIXÃO 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por DIOMAR 

RODRIGUES DA PAIXÃO em face de TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

recebimento de indenização. Extrai-se dos autos por meio de petição 

juntada aos autos (id 12852783) informando que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. 

Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do 

feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de 

desistência da parte Autora (id 12852783) e com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

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, 

24 de abril de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 
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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 : 

1001135-98.2017.811.0051 Polo Ativo: FREDERICO MARCO KREISER Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por FREDERICO MARCO KREISER contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 12055586) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 11379188) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 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. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11379188), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12055586), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. 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, 19 de julho 

de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 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,19 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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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 : 

1000110-16.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA RAQUEL SANTOS DE 

BRITO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. 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 

12891242), 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 convencionada entre as 

partes. 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,19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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. 
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Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCI DA SILVA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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):

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 : 

1001134-16.2017.811.0051 Polo Ativo: ALCI DA SILVA CHAGAS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ALCI DA SILVA CHAGAS contra TELEFONICA 

BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo 

de conciliação (Id 12031194) que a parte Autora devidamente intimada (id 

11349478) conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, 

bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem 

manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção do 

feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: 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. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11349478), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12031194), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. 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, 19 de julho 

de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-83.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TENORIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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 : 

1001136-83.2017.811.0051 Polo Ativo: WILSON TENORIO CAVALCANTE 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por WILSON TENORIO CAVALCANTE contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 12749204) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 11751903) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 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. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 
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com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11751903), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12749204), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. 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,19 de julho 

de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON APARECIDO GOUVEA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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 : 

1000050-43.2018.811.0051 Polo Ativo: JEVERSON APARECIDO GOUVEA 

NASCIMENTO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JEVERSON 

APARECIDO GOUVEIA NASCIMENTO contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo de conciliação 

(Id 12416702) que a parte Autora devidamente intimada (id 11591426) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

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. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11591426), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12416702), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. 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, 19 de julho 

de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 265 de 519



Verde/MT,19 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA REGINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (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 : 

1001188-79.2017.811.0051 Polo Ativo: SHEILA REGINA CORREA Polo 

Passivo: MOTOROLA DO BRASIL LTDA Vistos em correição. 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 

12894210), 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 convencionada entre as 

partes. 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. Por fim, DETERMINO que seja expedido alvará 

judicial para o levantamento do valor depositado (ID. 13248653). 

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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINEA LAURENTINA LECHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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 : 

1000108-46.2018.811.0051 Polo Ativo: RUBINEA LAURENTINA LECHNER 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. 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 

12888756), 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 convencionada entre as 

partes. 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAILTON FERNANDES DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT,19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 : 

1000051-28.2018.811.0051 Polo Ativo: DIONE FIGUEIREDO LUCAS Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por DIONE FIGUEIREDO LUCAS contra ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por danos 

morais e declaração de inexistência de débito em face de cobrança de 

fatura eventual. A parte requerida devidamente citada (Id 11869760), não 
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compareceu à audiência preliminar conforme se observa do termo de 

conciliação juntada aos autos (id 12415991), não apresentando defesa 

nos autos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Mérito Extrai-se dos autos por meio do termo de conciliação, 

que o Autor manifesta pela aplicação da revelia em face da ausência da 

Ré em audiência de conciliação. Analisando o pedido do Autor, verifica-se 

que este assiste razão por força do Enunciado 20 do FONAJE e artigo 20 

da Lei 9.099/95, motivo pelo qual, passo analise da revelia. De início, 

observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da Reclamada 

via Oficial de Justiça é suficiente para a regularidade do ato, não incidindo 

nenhuma hipótese de nulidade. Assim, apesar de devidamente citada, 

conforme consta aos autos (Id 11869760), o Reclamado não compareceu 

à audiência de conciliação (id 12415991), tampouco apresentou defesa, 

todavia, até a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua 

ausência. Haja vista que a reclamada não compareceu à audiência 

preliminar, porém apresentou contestação, há de se decretar sua revelia, 

operando-se os efeitos materiais e processuais conforme autoriza o artigo 

20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme 

determina Enunciado nº 20 e 78 do FONAJE, necessário se faz analise 

das provas carreadas aos autos pela parte Autor. Extrai-se da 

documentação acoplada a inicial que a parte Autora alega que a Ré vem 

efetuando cobrança indevida em face do consumo de energia. Por outro 

lado, verifica-se foi lançada cobrança de fatura eventual para 

recuperação de consumo no valor de R$ 837,96, ocasião em que o Autor 

desconhece a divida alegando que trata-se de cobrança indevida, posto 

que jamais ocorreu desvio de energia. Assim, diante da documentação 

acostada aos autos, verifica-se que o Autor assiste razão em seu pleito 

inicial, consoante Notificação expedida pela Ré e demonstrativo de 

consumo entre os meses de fevereiro a dezembro de 2017 tendo como 

registro do maior consumo o valor de 234 KWH, restando demonstrado 

que a fatura eventual emitida com consumo de 942 KWH é completamente 

indevida. Dessa forma, resta claro que a ação da Ré se constituiu em 

ilegalidade, efetuando inspeção no medidor de consumo e aferindo de 

forma irregular a unidade consumidora da parte Promovente sem a 

presença deste. Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, presumindo-se como verdadeiros todos os 

fatos alegados pela parte Autora em sua inicial. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC, sendo que a esta foi 

oportunizada o exercício de sua defesa e tentativa de conciliação por meio 

de sua intimação, conforme consta no termo de conciliação juntada aos 

autos (Id 12415991). Portanto, a declaração de inexistência do débito em 

favor do Autor é medida que se impõe. II – Dano Moral A controvérsia 

cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em 

danos morais, bem como se da respectiva conduta há que se reconhecer 

a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a caracterização da 

obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre 

a respectiva conduta e os danos. In casu, postula o Autor a reparação por 

danos morais sem nenhuma razão, posto que não constava no sistema de 

proteção ao crédito uma restrição em seu nome e CPF ou demonstrou se 

houve algum dano em sua personalidade. Não há como se acolher a 

pretensão da Autora. Explica-se. Em que pese restar provado à emissão e 

cobrança de fatura eventual, o autor não demonstrou de modo satisfatório 

se referida cobrança ocasionou inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito SPC ou ainda se ocorreu o corte no 

fornecimento de energia em sua residência. Diante dos fatos alegados na 

inicial, verifica-se que o Autor não evidenciou o dano a sua personalidade, 

conforme determina a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, X, 

ocasião em que não há como se reconhecer que a referida cobrança na 

forma simples tenha causado ao Autor danos morais passíveis de 

ressarcimento. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que o Autor 

tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma exacerbada sua 

imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados pelo 

ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à personalidade, tal 

situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de dano moral 

passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela ausência dano 

moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há senão o da parcial 

procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; 2- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos referente à fatura do 

mês de junho de 2017 no valor de R$ 837,96 (oitocentos e trinta e sete 

reais e noventa e seis centavos); Torno Definitiva a Liminar anteriormente 

concedida. 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA FERNANDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

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 : 

1000106-76.2018.811.0051 Polo Ativo: NIVEA FERNANDA TEIXEIRA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por NIVEA FERNANDA TEIXEIRA contra ENERGISA MATO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando recebimento de valores. A 

parte requerida devidamente citada (id 12264928) não compareceu à 

audiência preliminar (id 12880264), apresentando defesa nos autos. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito 

De início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da 

Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por 

terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Haja vista 

que a reclamada não compareceu à audiência preliminar, bem como não 

apresentou contestação, há de se decretar sua revelia, conforme se 

observa da citação juntada aos autos (id 12264928), operando-se os 

efeitos materiais e processuais conforme autoriza o artigo 20 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 20 e 78 do FONAJE. Reconhecendo a revelia da 

parte Ré, necessário se faz analise das provas carreadas aos autos pela 

parte Autora. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros 

os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não 

importando necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, 
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apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do 

reclamante, averiguando se os fundamentos por ela expendidos possuem 

guarida no direito e na jurisprudência pátria. De fato, em primeiro plano, 

anoto que não restaram devidamente comprovados os fatos aduzidos pela 

reclamante, ou seja, observa-se da inicial que não consta nenhum 

documento que comprova o efetivo prejuízo que lhe ampara em relação à 

repetição do indébito do valor pleiteado a titulo de pagamento indevido no 

valor de R$ 550,00, bem como o valor de R$ 1.000,00 referente ao dano 

material. Todavia, verifica-se que a Autora juntou em sua inicial termo de 

confissão de divida celebrado com a Empresa Ré, onde esta confessa ser 

devedora do valor de R$ 2.428,33 com pagamento a vista do valor de R$ 

550,00, sendo o saldo remanescente dividido em 10 parcelas iguais no 

valor de R$ 198,32. Assim, entendo que o negocio jurídico celebrado com 

a Ré encontra-se devidamente amparado na legislação civil, motivo pelo 

qual, carecendo de provas o prejuízo de ordem material, devendo tais 

pretensões serem indeferidas. Portanto, inexistente nos autos provas do 

dano material, resta incabível o ressarcimento do valor pleiteado em sua 

inicial. II – Dano Moral Quanto aos danos morais, o Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A Culpa é representação abstrata, 

ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão 

somente uma cobrança que a própria autora confessou ser titular da 

divida, não sendo demonstrado de forma efetiva se ocorreu à suspensão 

no fornecimento de energia na residência da reclamante, ocasião em que 

não há dúvida de que o referido caso trouxe desconforto à parte 

promovente, no entanto, esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Na verdade, não é qualquer 

suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por dano moral, 

sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de enriquecimento 

injusto. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que não 

há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. No 

entanto esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por dano moral. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 

6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. U. DE BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

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 : 

1000104-09.2018.811.0051 Polo Ativo: E.U. DE BRITO - ME Polo Passivo: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por E.U. DE BRITO – ME contra BANCO 

DO BRASIL S.A objetivando indenização por danos morais e materiais. A 

parte requerida devidamente citada (Id 11945126), não compareceu à 

audiência preliminar conforme se observa do termo de conciliação juntada 

aos autos (id 12763912), apresentando defesa nos autos. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, 

observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da Reclamada 

é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por terceira 

pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme consta aos autos (Id 11945126), o 

Reclamado não compareceu à audiência de conciliação (id 12763912), 

apresentando defesa, todavia, até a presente data, não firmou qualquer 

justificativa de sua ausência. Haja vista que a reclamada não compareceu 

à audiência preliminar, porém apresentou contestação, há de se decretar 

sua revelia, conforme se observa da juntada do AR de citação aos autos 

(id 11945126), operando-se os efeitos materiais e processuais conforme 

autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré 

conforme determina Enunciado nº 20 e 78 do FONAJE, necessário se faz 

analise das provas carreadas aos autos pela parte Autor. Extrai-se da 

documentação acoplada a inicial que a parte Autora teve por duas vezes 

desconto indevido referente aos valores de R$ 18.215,10, totalizando um 

valor de R$ 36.430,20, porém, informa que referido valor foi devolvido pelo 

Reclamado num prazo de 03 dias após os descontos, conforme consta no 

extrato bancário anexo a inicial. Assim, diante da documentação acostada 

aos autos, verifica-se que o Autor assiste razão em seu pleito inicial. 

Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser responsabilizada pelo 

ocorrido, presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte Autora em sua inicial. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, CPC, sendo que a esta foi oportunizada o exercício 

de sua defesa e tentativa de conciliação por meio de sua intimação, 

conforme consta no termo de conciliação juntada aos autos (Id 11945126). 

Dessa forma a parte reclamada deve ser responsabilizada pelo ato ilícito 

praticado, pois de forma indevida, efetuando descontos indevidos, 

restando comprovado a falha na prestação de seus serviços. É imperioso 

impor édito condenatório a parte reclamada, pelos danos morais 

ocasionados a parte reclamante, advindos do impedimento da realização 

de matricula por cobrança indevida. II – Dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida, efetuou 

descontos indevidos de valores, inclusive com impedimento do Autor de 

realizar seus negócios comerciais, causando-lhes prejuízos. Neste 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado nº 0075361-81.2016.811.0001 

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrentes: João 
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Dulcidio Boaventura e Banco do Brasil S.A. Recorridos: João Dulcidio 

Boaventura e Banco do Brasil S.A. Data do Julgamento: 22/09/2017. E M E 

N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - TRANSAÇÕES 

DESCONHECIDAS PELO CORRENTISTA - LEGITIMIDADE NÃO 

COMPROVADA - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE RECLAMADA - ART. 

373, II, DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ACOLHIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A falha consistente no desconto em conta bancária de 

transações não realizadas pelo correntista, sujeita a instituição financeira 

a pagar, além do dano material, indenização por dano moral, pois a 

situação vivenciada configura violação aos direitos de personalidade, 

previstos no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal. 2. O valor da 

indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se 

insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como 

desestímulo à repetição da conduta. 3. Recurso da requerida não provido. 

Recurso da parte autora parcialmente provido. Relatório. Trata-se de 

recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial para condenar a requerida a restituir à parte 

recorrente o valor debitado na conta corrente, na importância de R$ 

12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) e ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais. A parte 

requerente interpôs recurso inominado visando a ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 majoração do 

valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A parte requerida 

interpôs recurso inominado postulando a improcedência da demanda. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: A parte requerente relata que é 

correntista do banco requerido e que nos dias 28 e 29 de abril e 02 de 

maio de 2015 foi surpreendido pela realização de três transações 

desconhecidas em sua conta corrente. Assevera que formulou 

contestação administrativa do débito, mas o pedido foi indeferido sem 

explicações. Como é sabido, cabe à parte requerida comprovar 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. Tal comprovação, no entanto, 

não ocorreu. Na hipótese, a parte requerida argumenta que as transações 

são legitimas, pois efetuadas pelo correntista por meio da internet. A 

requerida, contudo, limitou-se a apresentar a lista dos dispositivos 

autorizados a acessar e movimentar a conta do requerente, sem 

apresentar mínimo indício de prova de que as transações questionadas 

tenham sido realizadas nos referidos dispositivos. Assim, ante a ausência 

de provas em sentido contrário, presume- se verdadeira a alegação da 

inicial, o que conduz a conclusão de que efetivamente houve falha na 

prestação do serviço bancário. A situação aqui apontada configura, 

portanto, inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito 

ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados 

pela consumidora. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor “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 fruição e riscos”. A 

responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida ao 

consumidor é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA 3 Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, à vista de tais critérios, entendo que o valor fixado deve 

ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar 

correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a 

julgamento. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, pois 

tempestivos. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Banco do 

Brasil S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por João 

Dulcidio Boaventura para reformar em parte a sentença majorando o valor 

da indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), mantendo a sentença nos demais termos. Arcará o recorrente 

Banco do Brasil S.A. com o pagamento das custas processais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

753618120168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). Reconhecida a existência do 

dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. III – Dano Material Diante da má prestação de serviço 

prestados pela reclamada, deve a mesma reparar os danos materiais 

ocasionados, conforme extrato bancário demonstrando os descontos por 

duas vezes em anexo a inicial, no importe de R$ 44,76. Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Condeno a 

reclamada ao pagamento do valor de R$ 44,76 (quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos) a titulo de dano material; 3- Determino que os 

valores da condenação pelo dano moral sejam corrigidos monetariamente 

pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso 

(Súmula 54/STJ); 4- Determino que os valores da condenação pelo dano 

material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento 

danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, 

devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

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,19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COBIANCHI & PEREIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/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 : 

1000246-81.2017.811.0051 Polo Ativo: GILMAR DE SOUZA Polo Passivo: 

COBIANCHI & PEREIRA LTDA Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por GILMAR DE SOUZA, alegando, 

em suma, que seja acolhido os embargos para obrigar a Ré a transferir o 

bem descrito na inicial. Inicialmente, a titulo de esclarecimentos, cumpre 

ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Aduz a parte embargante 

que seja acolhido os embargos para obrigar a Ré a transferir o bem 

descrito na inicial. Neste passo, analisando os presentes embargos, 

verifica-se que o Embargante sequer vindicou umas das hipóteses que 

são passiveis de apreciação na referida peça, motivo pelo qual, entendo 

que a via escolhida por este não é adequada para rediscutir a matéria já 

decidida em sentença proferida nos autos. Assim não resta dúvida que 

referida peça não possui pertinência, pois o que na verdade busca o 

embargante é adequar a decisão aos seus interesses. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-27.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO SANTANA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (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)

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 : 

1000075-27.2016.811.0051 Polo Ativo: ANTONIO SEBASTIÃO SANTANA 

DOMINGOS Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por ANTONIO 

SEBASTIÃO SANTANA DOMINGOS contra BANCO DO BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de bloqueio de conta 

corrente. A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de 

inépcia da inicial, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. II – Preliminar A preliminar arguida pelo Réu se confunde com o 

mérito e com ele será analisado, motivo pelo qual, afasto a preliminar 

suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – 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, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como documento hábil 

que demonstrasse o bloqueio da conta corrente do Autor. Já a reclamada 

fundamenta sua defesa em relação à existência de danos morais em face 

do exercício regular de direito. Analisando as provas trazidas aos autos 

pelo Autor, verifica-se que o extrato bancário (Id 1552658) não demonstra 
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de forma efetiva o bloqueio da conta corrente do Autor. Por outro lado, a 

imagem acoplada aos autos (Id 1928288) faz menção ao “conta privativa” 

que possui o seguinte significado, vejamos: “Que concede uma coisa 

exclusivamente a uma certa e determinada pessoa ou corporação”. 

Assim, entendo que o Autor não demonstrou que referida conta de sua 

titularidade encontrava-se bloqueada ou que o Réu efetuou a retenção de 

valores referente a seu salário, ocasião em que tais fatos ocorridos com o 

reclamante não são passiveis de fixação de dano moral, atingindo 

somente a esfera do mero aborrecimento. Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes da falha na prestação dos serviços ofertados 

pelo Réu, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de 

comprovar suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a 

Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, prestando seus 

serviços dentro da conformidade da Lei 8.078/90. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. III 

– Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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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 : 

1000045-21.2018.811.0051 Polo Ativo: BERNADETE LEITE SANTAREM 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por BERNADETE 

LETE SANTAREM contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de eventual pedido de desistência e 

juntada de certidão original, no mérito afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, juntando tela sistêmica, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, bem como a aplicação da Sumula 385 STJ e condenação à litigância 

de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar As preliminares arguidas pela ré, se confundem com 

o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as 

preliminares suscitada. Rejeita-se a preliminar II – Do Mérito Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma 

indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação juntando tela sistêmica, afirmando serem inexistentes os 

danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. 

Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com a Autora. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar 

que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. Ademais, a 

tela sistêmica em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não é legível, 

totalmente embasada, não podendo ser localizado o nome da Reclamante 

e os valores pagos de mensalidade, como alega a Reclamada. Assim, os 

documentos anexos revelam que a reclamante não exarou/anuiu ciência 

na suposta contratação dos serviços ofertados pela Ré, restando 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da autora estar discutindo débitos diversos em outros 

processos, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 
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sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de incidência única, no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos) reias. 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, 19 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. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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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 : 

1000011-46.2018.811.0051 Polo Ativo: ROSIELEN CORONEL VIEIRA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSIELEN 

CORONEL VIEIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensivas, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos 

que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação juntando tela 

sistêmica, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu dentro 

de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 
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consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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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 : 

1001119-47.2017.811.0051 Polo Ativo: JOÃO DE ALMEIDA FERNANDES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOÃO DE 

ALMEIDA FERNANDES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de eventual pedido de desistência, no mérito 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

juntando tela sistêmica, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação, bem como a aplicação da 

Sumula 385 STJ e condenação à litigância de má-fé. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar arguida pela ré, se confunde com o mérito e com ele será 

analisada, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada. Rejeita-se a 

preliminar II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 
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referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, 

ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação juntando tela sistêmica, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com a Autora. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar 

que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. A tela 

sistêmica em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral. Assim, os documentos anexo 

revela que a reclamante não exarou/anuiu ciência na suposta contratação 

dos serviços ofertados pela Ré, restando prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em 

favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte 

Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da 

Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que 

referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude da autora estar 

discutindo débitos diversos em outros processos, motivo pelo qual, afasto 

aplicação da Sumula em questão. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC 

e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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 
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9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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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 : 

1000085-03.2018.811.0051 Polo Ativo: GLAUCIA DAIANE ROSA DE LIMA 

Polo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vistos e 

examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

GLAUCIA DAIANE ROSA DE LIMA contra EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA objetivando indenização por danos morais por 

ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem como a 

declaração de inexistência do débito. A parte requerida em peça 

defensiva alega como matéria preliminar a carência de pressupostos 

processuais, inépcia da inicial e impugnação da justiça gratuita, no mérito, 

afirma a legitimidade da cobrança e regularidade da contratação, exercício 

regular de direito juntando tela sistêmica com dados pessoais da Autora, 

defende a inexistência de danos morais ante ausência de provas, o 

descabimento de inversão do ônus da prova, aplicação da Sumula 385 

STJ, requerendo a improcedência da ação e condenação ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar As preliminares de inépcia da inicial e ausência de 

carência de pressupostos processuais se confundem com o mérito e com 

ele serão analisadas, restando prejudicadas as preliminares arguidas. A 

preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento tendo 

em vista que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme 

autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do 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, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Por outro lado, observa-se que inexistem aos 

autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que alega o desconhecimento do débito. Já a reclamada juntou tela de seu 

sistema comprovando a relação jurídica entre as partes, bem como débitos 

em aberto em virtude da aquisição do serviço de plano de TV por 

assinatura referente ao contrato nº 021/07920502-5, adquirido na data de 

10.01.2014, atualmente cancelada por falta de pagamento, junta tela 

sistêmica com débito em aberto e histórico de pagamento. Outrossim, 

extrai da defesa da Ré que, o endereço de instalação do serviço de TV 

por assinatura, é o mesmo constante da certidão do SPC anexo a inicial, 

presumindo que esta tenha efetuado a aquisição de tal serviço por meio 

de tele venda. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de TV por 

assinatura ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois 

sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada 

que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a parte autora cumprir com suas obrigações assumida em 

face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 
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aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 453,24 (quatrocentos e cinquenta e três reais e 

vinte e quatro centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (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 : 

1000119-75.2018.811.0051 Polo Ativo: VALTER MOTA DOS SANTOS Polo 

Passivo: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO Vistos 

em correição. 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 13067163), 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 em face do cumprimento do acordo (Id 13088138). 

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 a composição amigável e voluntaria entre as partes. 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANI CARNEIRO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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 : 

1000928-02.2017.811.0051 Polo Ativo: ELIVANI CARNEIRO XAVIER Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação quanto à falha na prestação do serviço, pois inexiste 

prova do dano e ausência de fundamentação. Inicialmente, cumpre 

ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à falha na prestação do 

serviço, pois inexiste prova do dano e ausência de fundamentação. Neste 

passo, a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na 

verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser 

sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

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. 
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Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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 : 

1001082-20.2017.811.0051 Polo Ativo: ELIZETE PEREIRA GOES Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação quanto à falha na prestação do serviço, pois inexiste 

prova do dano e ausência de fundamentação. Inicialmente, cumpre 

ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à falha na prestação do 

serviço, pois inexiste prova do dano e ausência de fundamentação. Neste 

passo, a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na 

verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser 

sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DOS SANTOS MACEDO ROCHENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(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 : 

1000144-88.2018.811.0051 Polo Ativo: SILVANE DOS SANTOS MACEDO 

ROCHENBACH Polo Passivo: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos em correição. 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 13177662), 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 convencionada entre as partes. 

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. Por fim, determino que seja expedido alvará do valor depositado 

em favor da Reclamante (ID. 13730271). 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, 19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRUNO PRATIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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 : 

1000002-84.2018.811.0051 Polo Ativo: DIEGO BRUNO PRATIS SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se de reclamação ajuizada por DIEGO BRUNO 

PRATIS SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 
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suscita as preliminares de ausência de protocolo administrativo e 

descabimento da inversão do ônus da prova, no mérito afirma que agiu em 

seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, bem 

como a aplicação da Sumula 385 STJ e condenação à litigância de má-fé. 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar As preliminares arguidas pela ré, se confundem com o mérito e 

com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se a preliminar II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com o Autor. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que 

o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pelo 

Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. A Ré ainda sustenta que 

foram localizadas contas e débito em nome do Autor, porém não 

demonstrou com clarividência a exigibilidade de tais débitos, ocasião em 

que resta preclusa a produção de provas, pois inexistente estas em sua 

defesa. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da parte autora estar discutindo débitos diversos em 

outros processos, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em 

questão. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da 

inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 
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reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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, 19 de julho de 2018. Kelson Giordani 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010663-76.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 : 

8010663-76.2013.811.0051 Polo Ativo: ROBSON DE SOUZA Polo Passivo: 

TIM CELULAR S.A Vistos e examinados. 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. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por ROBSON DE SOUZA em face de TIM 

CELULAR S.A objetivando indenização por dano moral. Consta dos autos 

que a parte Ré (Id 12886025), informa os dados bancários para que a 

obrigação seja cumprida com deposito em conta corrente de sua 

titularidade. Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte autora efetuou 

o pagamento de valores em face do cumprimento da sentença, conforme 

se verifica nos autos por meio do comprovante (Id 12934397), requerendo 

a extinção do feito. Assim, cumprida a obrigação, tem-se que a extinção 

do feito é medida que se impõe. I - Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do 

mérito ante o cumprimento integral da obrigação. Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Cumprida 

a determinação, 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, 19 de julho 

de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-29.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIABRA ALVES MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010401-29.2013.811.0051 Polo Ativo: JUSCIABRA ALVES MEDEIROS 

Polo Passivo: CEZAR FERREIRA DA CRUZ Vistos e examinados. Dispenso 

o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 11.06.2013. Verifica-se dos autos que a parte autora não 

promove os atos necessários para tramitação do processo, ocasião em 

que no endereço informado por esta em sua inicial, não foi possível a sua 

citação (Id 4632804), vindo os autos concluso. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III 

do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: [...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando 

detidamente o feito, observo que a parte autora permaneceu inerte nos 

autos sem promover os atos necessários para o desenvolvimento do feito, 

ocasião em que, o feito encontra-se paralisado desde a data de 

30.09.2013, quando a autora apresentou impugnação (Id 1256581) à 

defesa do Réu. Diante disso, extrai-se dos autos que a parte permaneceu 

inerte por mais de 04 anos sem manifestação nos autos, não promovendo 

os atos necessários ao prosseguimento do feito. Porém, é dever da parte 

Autora manter seu endereço atualizado no processo, conforme determina 

o artigo 274, paragrafo único do Novo Código de Processo Civil. Entendo 

que, o fato de a autora se ausentar do seu antigo domicílio sem comunicar 

o juízo ou não indicar nos autos o endereço correto, denota falta de 

interesse do demandante no prosseguimento do feito, não merecendo 

dilação ou qualquer outra condescendência por parte do poder público. 

Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida que se 

impõe, ante o abandono da causa pela Autora demonstra o desinteresse 

em prosseguir com o feito. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 4632804) JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante 

o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 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,19 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, 19 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 027/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

Considerando que a responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento da Comarca de Canarana –MT, servidora Silete Maria 

Colombo, Técnica Judiciária, exercendo a função de Gestora 

Administrativa 3, matrícula 4059, usufruirá 20 (vinte) dias de férias no 

período de 17/07/2018 a 05/08/2018;

R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora LUANA FÁTIMA LUCATELLI, 

Distribuidora/Contadora e Partidora, matrícula 24000, como responsável 

pela Central de Arrecadação e Arquivamento da Comarca de Canarana 

–MT, no período de 17/07/2018 a 05/08/2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 19 de julho de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 028/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 
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FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI,

 R E S O L V E :

 CONCEDER à servidora RENI MARIA KALKMANN, Técnica Judiciária, 

matrícula 4063, 25(vinte e cinco) dias de LICENÇA - PRÊMIO, referente ao 

quinquênio de 16/07/1995 a 16/07/2000, a serem usufruídos no período de 

13/08/2018 a 06/09/2018.

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 19 de julho de 2018.

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 030/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI,

 Considerando o Ofício Circular nº 210/2018 – CSC-CGJ, que informa que 

em razão das diversas correições realizadas no ano em curso no serviço 

extrajudicial das Comarcas do Estado de Mato Grosso, coordenadas por 

magistrados designados e equipe de servidores da Corregedoria, não há 

necessidades de correição nas serventias, a teor do disposto no § 2º do 

artigo 86 da Lei nº 4.964/1985(COJE).

R E S O L V E :

 Revogar a Portaria nº 023/2018, deste Juízo, que designa Correição 

Ordinária no Foro Extrajudicial da Comarca de Canarana - Estado de Mato 

Grosso, nos dias 23 e 24/07/2018 , a partir das 08:00 horas (MT) com 

possibilidade de prorrogação.

Comunique-se aos Cartórios Extrajudiciais desta Comarca e remeta cópia 

à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se.

 Registre-se.

Cumpra-se.

 Canarana-MT, 19 de julho de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22806 Nr: 611-34.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende 

seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e 

compromete a razoável duração de todos os demais processos..Pelo 

exposto, com base no art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, determino o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição.Determino que o 

processo permaneça no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor (Art. 40 §3° da LEF) ou até que se implemente 

a prescrição intercorrente do feito.Ao arquivo provisório.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21351 Nr: 2085-74.2009.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cancian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A inércia ensejará extinção desta 

demanda, frente à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, 

art. 485 III), pelo abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41791 Nr: 626-95.2013.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel N. Da Silva-Me, MANOEL NONATO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A inércia ensejará extinção desta 

demanda, frente à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, 

art. 485 III), pelo abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51283 Nr: 2405-17.2015.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Vale do Xingú LTDA, 

Antônio Aparecido Moronta, DINALVA GARCIA, BENEDITA SIMÕES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelos requerentes, pelos argumentos 

expostos na prefacial.

Instada à manifestação, conforme certificado em fls. 35, a parte 

requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44239 Nr: 586-79.2014.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERRAZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelos requerentes, pelos argumentos 
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expostos na prefacial.

Instada à manifestação, conforme certificado em fls. 39, a parte 

requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51287 Nr: 2409-54.2015.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Pneus, Joseny Soares de Amorim, Fabio 

Roberto Okazima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A inércia ensejará extinção desta 

demanda, frente à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, 

art. 485 III), pelo abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27511 Nr: 1380-08.2011.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, Reginaldo Greczyszn, José Ricardo Rezek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glenda Gonçalves dos 

Santos - OAB:13639-A

 Vistos etc.

 Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, com requerimentos voltem-se os autos novamente conclusos, caso 

contrário, remeta-se o presente feito ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60172 Nr: 1117-63.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EVALDO RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 Vistos e etc...

Ao autor para dar andamento no feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62539 Nr: 2415-90.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVALDO RITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese à declaração de hipossuficiência do autor, a efetiva 

impossibilidade em suportar as despesas do processo deve ser 

demonstrada através de documentos, quando pela própria natureza da 

ação e dos fatos narrados na inicial não se extrai a presunção de 

miserabilidade da parte.

Isso porque o parágrafo único, do art. 2º da Lei 1060/50, deve ser 

interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, da Constituição Federal, que 

prevê que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovem insuficiência de recursos".

Assim, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, inclusive, 

quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de indeferimento do 

benefício pleiteado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53473 Nr: 397-33.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMALDO RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes (fls. 87), 

aludindo omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. A bem da verdade trata-se de 

pedido de reconsideração. A irresignação do embargante deve ser aviada 

pelo meio processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

No mais, intime-se o autor para que junte o indeferimento administrativo 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43623 Nr: 2557-36.2013.811.0029

 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: Celso Luiz Zangirolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Osvaldo Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOREIRA DA SILVA 

ABREU - OAB:22217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes (fls. 124), 

aludindo omissão/contrariedade na decisão exarada.
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Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. A bem da verdade trata-se de 

pedido de reconsideração. A irresignação do embargante deve ser aviada 

pelo meio processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56256 Nr: 2006-51.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira Suelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Percebo que assiste razão ao embargante, efetivamente restou determino 

que o processo seja arquivado, no entanto, deve o mesmo ficar suspenso 

até o transcurso do prazo acordado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, dou-lhes provimento 

para determinar a suspensão do processo pelo prazo do acordo.

Aguarde o transcurso do prazo no arquivo provisório.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12786 Nr: 1183-29.2006.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ten Caten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos e etc...

Considerando que a av. 07 da matrícula 283 do CRI desta comarca, é 

referente a cédula de crédito rural n° 96/70616-3, a qual já foi devidamente 

quitada, conforme informado pelo próprio credor (fls. 213), defiro o pedido 

do requerido.

Assim, expeça-se o necessário para que o CRI promova o levantamento 

da AV. 07/283, eventuais custas devem ser adimplidas pelo requerido.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010023-03.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar o Promovente, na pessoa de 

seu procurador, para que no prazo de cinco dias informe nos autos o 

endereço atualizado do promovido, sob pena de arquivamento dos autos, 

nos termos da Lei. Canarana-MT, 19 de julho de 2018. Eunice de Freitas 

Martins - Gestora Judiciária - Portaria 20/2018

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 3233-96.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Batista da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente nos autos, informando ter recebido os 

valores que vindicava judicialmente (fl. 93). Informa, portanto, que nada 

mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário (fl. 77), bem como já realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela 

parte exequente (fls. 88).

DISPOSITIVO

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil/2015.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35845 Nr: 1625-68.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Restaurante e Marmitaria Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte executada foi citada e não adimpliu o débito 

no prazo assinalado, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 835, I, §1°, e no art. 854, ‘caput’, ambos do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

de expedição de ordem de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, em desfavor dos executados, via sistema BacenJud, 

consoante extrato anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35505 Nr: 2965-81.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aritino Aquino Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142, MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o executado colacionou ao processo, 
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diretamente na Secretaria deste Juízo, os documentos de fls. 11/13, 

conforme certidão de fl. 14.

Devidamente intimado para se manifestar acerca dos documentos 

juntados, o exequente quedou-se silente (fl. 15).

Posteriormente, aportou petição informando que o executado cumprira 

parte da obrigação objeto da execução, devendo a presente seguir 

somente em relação a CDA nº 396/2009 (fl. 16).

A CDA nº 395/2009 fora julgada extinta (fl. 19).

O valor da dívida fora atualizado a fl. 23.

À fls. 30/33 fora informado pelo exequente a concretização de acordo, 

requerendo a realização de BACENJUD.

À fl. 40 fora indeferido o pedido para realização de BACENJUD ante a não 

citação do executado.

Aportada petição informando o valor atualizado do débito e requerendo a 

citação do executado (fl. 41/44).

Mandado negativo (fl. 46).

Petição do executado requerendo a realização de citação editalícia do 

executado (fl. 56).

Pois bem.

Chamo o feito a ordem para:

1) Tornar sem efeito o despacho anterior de fls. 40, tendo em vista o 

comparecimento espontâneo do executado a fls. 11/13, suprindo a falta de 

citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC/2015;

2) Intimar a parte exequente para, no prazo de dez (10) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito (art. 485, III do CPC/2015).

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33421 Nr: 2858-71.2008.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Dubian Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em tentativa para realização da penhora on line (BACENJUD) na conta 

corrente do devedor CLÁUDIO DUBIAN REZENDE (CPF nº 

839.129.671-72), constatei que o CPF informado não pertence ao 

executado.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de dez (10) dias, indicar o CPF 

correto do executado, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito (art. 485, III do CPC/2015).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104578 Nr: 1710-73.2018.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel, Sementes Mariana Comércio 

e Indústria LTDA., Marco Antonio Esteves da Silva ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10365-a/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 5 dias , 

acerca da certidão de ref 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34716 Nr: 647-91.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Januária Silva Lima

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a impossibilidade da efetivação da degravação determinada a fl. 102, 

conforme Certidão de fl. 109, fora realizada nova audiência de instrução 

para oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora (fls. 118/123).

 Tendo em vista o cumprimento da diligência determinada a fl. 102, 

determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, observando-se as formalidades legais.

Às providências.

Cumpra-se.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000089-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VERSORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000089-69.2018.8.11.0009. AUTOR: JULIO CESAR 

VERSORI RÉU: LOJAS RENNER S.A. Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e 

honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não havendo 

estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos termos do § 

2º, do art. 90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em 

que os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 16 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001096-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ALEXANDRINO DIAS (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DA SILVA OAB - 812.161.491-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

HEBER AMILCAR DE SA STABILE OAB - MT3283-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001096-96.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

AVELINO ALEXANDRINO DIAS, MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO 

REPRESENTANTE: ALMIR ROGERIO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Os pedidos 
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merecem parcial acolhimento. Inicialmente, não há informação precisa se o 

Secretário de Estado de Saúde foi intimado pessoalmente da decisão que 

concedeu a tutela de urgência liminarmente, embora a respectiva pasta o 

tenha sido, dada a certidão genérica do Oficial de Justiça, que não 

especificou o nome da pessoa que recebeu a referida intimação e a 

respectiva matrícula, contendo apenas uma rubrica despida de carimbo 

(Num. 14072127 - Pág. 10). Quanto ao pleito subsidiário de comunicação 

do descumprimento da ordem judicial por parte do Secretário de Estado de 

Saúde à autoridade policial para a lavratura do termo circunstanciado de 

ocorrência ou de auto de prisão em flagrante, ainda não é possível o 

acolhimento pela ausência de certeza acerca da intimação pessoal dele, 

que será analisado após decorrido o prazo para cumprimento da decisão 

liminar. ADVIRTA-SE o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE de que o 

descumprimento da liminar poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do NCPC, desde já 

fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, 

atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso que a multa fixada não se 

trata da corriqueira execução indireta por meio de multa civil diária, cabível 

somente às partes do processo, mas de multa por ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a terceiros por se tratar de 

sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma participa do 

processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais ou 

cria embaraços à sua efetivação, nos precisos termos do art. 77, “caput” 

e inciso IV, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação;” (sem destaques no original). Não fornecido 

o(s) tratamento(s) de forma voluntária pelo Município de Colíder e Estado 

de Mato Grosso, incidente a multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, julgado 

improcedente, deverá o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE efetuar o 

pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, o SECRETÁRIO DE ESTADO 

DE SAÚDE para cumprimento da decisão liminar. Sem prejuízo da 

determinação supra, comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde pelos 

endereços eletrônicos atcrue@ses.mt.gov.br e apoiojudicialsaude@ses. 

mt.gov.br e telefones (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 

9984-6940, com cópia da presente decisão, para que tomem 

conhecimento dela e adotem as providências necessárias ao seu imediato 

e efetivo cumprimento. ADVIRTA-SE O SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA de 

que o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, autoridade pública que é, 

possui agenda igualmente pública de seus compromissos profissionais, de 

modo que pode e deve ser localizado pessoalmente pelo serventuário da 

justiça, seja em horário que estará em seu gabinete de trabalho, seja em 

qualquer outro local público em razão de compromissos profissionais 

públicos que constem de sua agenda, seja onde quer que seja 

encontrado, circunstância que, caso não seja encontrado 

PESSOALMENTE, permitIrá a inferência de duas proposições: a) o 

Secretário de Estado de Saúde, com o apoio de sua equipe, tem 

empreendido esforços para que não seja encontrado; ou b) o oficial de 

justiça não tem empreendido esforços para o cumprimento da 

determinação judicial, caso em que poderá sujeitá-lo a penalidades 

administrativas, civis e até mesmo criminais. Assim, havendo suspeita de 

ocultação, deverá o SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA proceder com a 

intimação por hora certa, na forma do art. 252 c.c. o art. 275, § 2º, do 

NCPC, sob pena de incorrer em falta funcional, sem prejuízo de eventuais 

sanções criminais (crime de prevaricação/desobediência) e civis. 

Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 212, § 2°, do NCPC. 

Alfim, considerando que a parte requerida contestou os pedidos iniciais, 

alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

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

apresentar impugnação, nos termos do art. 350 do NCPC. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 16h52 do dia 

19/07/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 19 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001460-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NICOLAU DE MELO (EXECUTADO)

AMILTON SAUGO DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001460-05.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: AMILTON 

SAUGO DE MELO, VALDIR NICOLAU DE MELO Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e 

honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não havendo 

estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos termos do § 

2º, do art. 90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em 

que os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 2131-84.2013.811.0009

 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: OSCAR DOS SANTOS COQUEIRO, MARCOS ANTONIO 

LIMA, LEANDRO DOS SANTOS COQUEIRO, MARCELO FABIANO LIMA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRIAN DAS DORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.
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 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87073 Nr: 521-47.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88734 Nr: 1894-16.2014.811.0009

 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: JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALADARES ADEODATO DURCO, MARIA 

INACIA DA CONCEIÇÃO DURCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85536 Nr: 2931-15.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA - EPP, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 96.864, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86296 Nr: 3706-30.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099-MT

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89041 Nr: 2516-19.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON CAMILO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 
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gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55834 Nr: 336-14.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pedido de fls. 190/191.

Isso porque já houve a atualização monetária do respectivo crédito pelo 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quando da realização do 

pagamento dos RPVs, conforme se vê às fls. 188/189.

 Assim, proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Cumpra-se no que couber a decisão de fls. 181 e verso e 184.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86688 Nr: 181-06.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINO MIGUEL DA SILVA, LAIR JULIANO 

GONÇALVES, VALDECI CRUZ RAMIRO - Espólio de, WITAMAR FRAGA DA 

SILVA, LEONARDO DIAS DE SOUZA, JULIANO JUNIOR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINÉIA PERAL DA SILVA - 

OAB:16.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108475 Nr: 3497-22.2017.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR LEOPOLDINO DA SILVA, FABIANO LIMA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE, IZABEL 

CRISTINA ANTUNES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR FIABANE - OAB:19939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência, pois o fato de a mesma ser estudante não 

a inibe de trabalhar e auferir renda. 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. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50528 Nr: 1243-57.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS RODRIGUES, MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86091 Nr: 3489-84.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA CAVALCANTE DOS REIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANI NISHIMURA PAULINO DE ARRUDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86726 Nr: 216-63.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS ANGELA FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31300 Nr: 2196-94.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM FERNANDES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA - 

OAB:341.784, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:Proc. Federal

 Vistos.

Ante o teor de documento de fl. 213, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83921 Nr: 1291-74.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53835 Nr: 1272-73.2010.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO TADEU DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39972 Nr: 1752-90.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.
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 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33045 Nr: 610-85.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARQUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31474 Nr: 2300-86.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA, HELENA DE SOUZA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 358-53.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTÔNIA RUFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do precatório expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 16032 Nr: 1-80.1996.811.0009

 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 FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO, 

PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO, LUCIANO LIMA THOMAZ DE 

AQUINO, MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO, HÉLIO THOMAZ DE 

AQUINO NETO - ESPÓLIO, GISELA THOMAZ DE AQUINO RIBEIRO, FELIPE 

LIMA THOMAZ DE AQUINO, ALOTDA, RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI, 

HRTDAN, MOTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO (Espólio 

de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 15848, 

JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito das partes às fls. 757/758.

Designo audiência de conciliação para o DIA 20 DE JULHO DE 2018, ÀS 

14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43097 Nr: 36-91.2007.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FREITAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, c.c. o art. 313, § 2º, inciso II, parte 

final, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, 

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

pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o 

lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o 

trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço 

fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

observando-se que, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. 

Intimem-se.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33848 Nr: 1420-60.2005.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHSM, CGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 Vistos.

Considerando o despacho proferido nos autos da ação trabalhista nº 

0101200-29.2010.5.23.0036, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de 

Sinop, aportado à fl. 119, o qual determina a transferência e vinculação do 

crédito penhorado no rosto daqueles autos em conta judicial vinculada a 

este feito no valor de R$ 1.884,66 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e seis centavos), bem ainda o teor da certidão de fl. 113, 

DEFIRO o pedido da parte exequente (fl. 120)

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor vinculado, transferindo-o à conta indicada.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Outrossim, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92363 Nr: 901-36.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL GRANVILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIVATE TEACHER ACADEMIC DIVISOR 

ENGLISHTOWN.COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 40578 Nr: 2244-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A LOPES SANDIM, ADEJAIMES LOPES SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, por todo teor da 

decisão de fls. 149/149vº, bem como acerca da penhora realizada nos 

autos às fls. 155/156, pugnando o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57704 Nr: 1988-66.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MOURA, A. MOURA ANTONAGE, 

NORIVAL EGEA ANTONAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, por todo teor da 

decisão de fls. 123/124 e verso, bem como acerca dos documentos de fls. 

125/134, pugnando o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85834 Nr: 3230-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FAUSTINO FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:OAB/ 16.938-A, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar-se sobre o certidão de fls. 120, pugnando o que 

entender de direito ao prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82569 Nr: 3627-85.2012.811.0009

 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): JUAREZ MIOTTO FERREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, por todo teor da 

decisão de fls. 107/107vº, bem como acerca dos documentos de 

fls.109/112, requerendo o que entender de direito, INTIMA-LO ainda para 

no prazo de 05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para 

cumprimento do mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE 

ainda que o depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48921 Nr: 2705-83.2008.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIDER - FACULDADE DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE
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FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se sobre a certidão de fls. 278, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44138 Nr: 1023-30.2007.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCS RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTÔNIO CAIS - OAB:SP 97584, Tathiane 

Lemos Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal, 

comprovar nos autos a publicação do Edital de Citação, expedido nos 

autos às fls. 97, conforme consta o envio às fls. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100045 Nr: 2193-22.2016.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16.285 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85239 Nr: 2636-75.2013.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE BENEVENUTI DA SILVA, GERALDO 

DONIZETTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, por todo 

teor da decisão de fls. 67 e que transcorreu o prazo da suspensão dos 

autos, bem como intima-lo ainda para no prazo de 15(quinze)dias, dar 

prosseguimento ao feito independentemente de nova intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58821 Nr: 443-24.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL MARIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se sobre o mandado/certidão fls. 44/45, pugnando 

o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100965 Nr: 2840-17.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE PEDRALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, por todo 

teor da decisão de fls. 34, e que transcorreu o prazo da suspensão dos 

autos, bem como intima-lo ainda para no prazo de 15(quinze)dias, dar 

prosseguimento ao feito independentemente de nova intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100537 Nr: 2563-98.2016.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, FLÁVIO 

MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P B DA SILVA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca dos 

documentos de fls. 120/121, pugnando o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100234 Nr: 2346-55.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 82/89 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98698 Nr: 1258-79.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 71/74 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98281 Nr: 968-64.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96471 Nr: 3563-70.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERTIDOR NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do laudo pericial de fls. 

76/83, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95470 Nr: 2932-29.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94723 Nr: 2508-84.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA CORTEZ CONSOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, apresentar as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57404 Nr: 1687-22.2011.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPS, VAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, por todo teor da 

decisão de fls. 122/123 e verso, bem como acerca dos documentos de fls. 

124/129, pugnando o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000646-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVERIO LEITE DE ARRUDA JUNIOR (EXECUTADO)

POLIDORIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000646-90.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: POLIDORIO & CIA LTDA - ME, OLIVERIO 

LEITE DE ARRUDA JUNIOR 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 foi citada, contudo, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. 

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, 

considerando a inexistência de contestação. Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de julho de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FELIPE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES (RÉU)

AILTON VEDOVATI GARCIA (RÉU)

CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, se manifestar acerca das certidões dos oficiais de justiça 

de ID: 14246978 E 14245871, uma vez que apenas foram indicados os 

bens a serem arrestados, mas não mencionou o local que se encontram. 

Bem como é válido salientar que o endereço acostado aos autos é 

referente à cidade de Nova Santa Helena-MT, município circunscrição da 

Comarca de Itaúba-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000923-09.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

12.818,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ADAO SOARES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. ADÃO SOARES DOS 

SANTOS ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em 

síntese, possuir todos os requisitos necessários para perceber o 

benefício de aposentadoria rural por idade. Ao ID 8256417, foi recebida a 

inicial, momento em que foi determinada a citação do requerido, bem como 

designada audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré 

apresentou contestação ao ID 9688098, alegando, em síntese, que a 

autora não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e 

outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 10274799, 

sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada remissivas à 

inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É 

o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

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

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. O 

requerente, nascido em 15/01/1946, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2006, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve o requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, o requerente juntou como início de prova material: a) ID 

7978213, pág. 2 – Certidão de casamento, constando como profissão do 

autor, lavrador. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o 

início de prova material não abrangera necessariamente o número de 

meses idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o 

início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a 

eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será 

devido o benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que 

esta prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não menos importantes 

são os julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola do autor desde longa data, senão vejamos: “Que conhece o autor 

faz 14 anos. Que conheceu o autor morando da chácara Paraiso. Que 

morava o autor, a esposa, o sogro e os filhos. Que lembra que o autor 

mora na cidade há 5 ou 6 anos. Que o autor plantava lavoura de arroz, 

feijão e milho. Que não se lembra se o autor criava pequenos animais. Que 

a única renda do autor era do sítio. Que já viu o autor trabalhando no 

campo. Que depois que o autor se mudou para cidade, ficou trabalhando 

na diária. Que o autor não tem casa, nem veículos”. (SIC) Leonor Rizo dos 

Santos. “Que conhece o autor já tem mais de 15 anos. Que nesse período 

o autor morou no sítio em uma chácara plantando mandioca e arroz para o 

consumo. Que morava o autor, a esposa, os filhos e o sogro. Que não 

sabe dizer se o autor tinha empregados. Que viu o autor trabalhando 

diretamente no campo. Que o autor não tinha maquinários. Que depois o 

autor se mudou para cidade. Que faz mais de 10 anos que o autor mora 

no bairro Sagrada Família. Que o autor trabalha na diária limpando datas. 

Que não sabe dizer se o autor faz diária na área rural”. (SIC) Jovelino 

Alves. Nesse contexto, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 

1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma pequena 

parcela de pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à medida 

que isenta esse grupo de apresentarem perante a previdência 

contribuições, bastando para tanto a comprovação do equivalente em 

exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 

da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos 
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membros deva ser indispensável para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários 

agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas, ouvidas em juízo, 

informaram que o autor, por muito tempo morou e trabalhou na zona rural, 

plantando arroz, feijão, feijão e milho, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, não possuindo qualquer 

maquinário agrícola ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de 

forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide do autor era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade ao Sr. Adão Soares dos Santos, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (15/02/2017), 

devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da 

Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para implantação 

do benefício: NOME COMPLETO Adão Soares dos Santos. FILIAÇÃO Maria 

da Conceição do Santos. REGISTRO GERAL (RG) 22667199 SSP/MT 

CPF/MF 344.775.431-15 DATA DE NASCIMENTO 15/01/1946 BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO 

(DIB) 15/02/2017 Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista 

a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 04 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46952 Nr: 759-76.2008.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDM, NDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Vistos, etc.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, 

AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 24206 Nr: 784-65.2003.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

19ª REGIÃO/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESLAU STOBIENIA CHROSTOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ceslau Stobienia 

Chrostowski - OAB:MT-3317-B

 Pelo exposto, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário 

exequendo, pelo que JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

com apoio no art. 487, inciso II, do NCPC e art. 156, inciso V, do CTN.Sem 

condenação em custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei nº 

6.830/80.Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 

496, § 3º, inciso II, no NCPC.P.R.I.Colíder, 12 de julho de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 40105 Nr: 1867-14.2006.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSS, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto 

posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2466 Nr: 717-42.1999.811.0009

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR NUNES DA SILVA, RAIMUNDO NICOLAU DA 

SILVA, ADERMO SERAFIM, SINVALDO SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSIMIRO VIANA, FRANCISCA ALVES 

VIANA, MAURO CASSIMIRO VIANA DE LIMA, ALDA VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88051 Nr: 1349-43.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA MAGAZINE, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO 

- OAB:13.968/MT

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência das testemunhas arroladas 

Valdete Pereira dos Santos, Moacir Luiz da Silva e Moacir José. 2) 

DECLARO encerrada a instrução processual. 3) Permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença. 3) Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, encerro a presente às 

16h06min. Eu ______, Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, 

lavrei o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46952 Nr: 759-76.2008.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDM, NDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85784 Nr: 3181-48.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCEIA APARECIDA CANHET ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO TOCATINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIVAN CAETANO DE 

ALMEIDA - OAB:5290/OAB/TO

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO a juntada da cópia da intimação e mensagem 

realizada entre a advogada da parte autora e a testemunha. 2) Tendo em 

vista a justificativa do não comparecimento da testemunha, DEFIRO o 

requerimento da autora para tanto EXPEÇA-SE Carta Precatória para a 

comarca de Paranatinga/MT, endereço Rua Amapá, s/nº, Distrito de 

Santiago do Norte/MT, a fim de colher o depoimento da testemunha, para 

tanto ENCAMINHE-SE cópia do presente termo com as perguntas 

sugeridas para a oitiva. 3) AGUARDA-SE o retorno das Cartas Precatórias 

após INTIMEM-SE as partes para apresentarem alegações finais, no prazo 

legal, sucessivamente. 4) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. 

Nada mais havendo a consignar, encerro a presente às 15h14min. Eu 

______, Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44786 Nr: 1663-33.2007.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBG, VBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 13270 Nr: 1293-64.2001.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIUS MARCELLUS REIS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRISGRAN - COMÉRCIO E 
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REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37189 Nr: 3705-26.2005.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

19ª REGIÃO/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDÃO PEREIRA RÊGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Ante o exposto, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e JULGO EXTINTO o 

presente processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do 

CPC/2015. SEM custas processuais e honorários advocatícios. P.I.C.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 24073 Nr: 652-08.2003.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte executada da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Pelo 

exposto, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário 

exequendo, pelo que JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

com apoio no art. 487, inciso II, do NCPC e art. 156, inciso V, do CTN.Sem 

condenação em custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei nº 

6.830/80. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 

496, § 3º, inciso II, no NCPC. P.R.I. Colíder, 12 de julho de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46360 Nr: 180-31.2008.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEDROSO FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:INTIMANDO sucessores e interessados desconhecidos para 

que, caso tenham interesse, habilitem-se nos presentes autos no prazo de 

(15)dias.

Resumo da inicial:Aparecida Pedroso Ferri, brasileira, amasiada, 

lavaradora, ajuizou ação Ordinária para Concessão de Aposentadoria 

Rural por Idade contra o Inss, todavia consta dos autos, mais 

precisamente as fls, 229, que a mesma veio a óbito, portanto a 

necessidade de herdeiros/sucessores da falecida se habilitarem nos 

autosna forma do art. 687 e seguintes do estatuto Adjetivo civil.

Decisão/Despacho:Autos nº: 180-31.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 46360.

Vistos etc. 1) Cumpra-se a Secretaria o item “2” e “3” da decisão de fl. 

231-232.

 2) Após, CITE-SE a parte demandada para se pronunciar em 5 (cinco) 

dias.

Às providencias.

Colíder/MT, 19 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Nair Santos Rockenbach, matricula 4185

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 8010 Nr: 1035-88.2000.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOIA & LOPES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ REQUENA VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 INTIMANDO o d. patrono exequente DRª NEUMA CIELO MÂNICA - 

OAB/MT.3508-B, 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) o preparo de CARTA PRECATÓRIA expedida ao Juizo da 

Comarca de Nova Canãa do Norte/MT, a fim de intimar o executado. Autos 

à disposição.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112138 Nr: 1792-52.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO TARGA RODRIGUES, ROBERTO 

APARECIDO RODRIGUES, WESLEY MARQUES AMORIM, EDUARDO 

FERREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos n°. 1792-52.2018.811.0009 – Código n°. 112138

 Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 03 de agosto de 

2018, às 13h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Sem prejuízo solicite-se ao Juízo Deprecante cópias da resposta à 

acusação, bem como informe da presente decisão.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 15 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112374 Nr: 1923-27.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZIO CRUZ RAMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 

RAMIRO - OAB:MT23761

 Autos n°. 1923-27.2018.811.0009 – Código n°. 112374

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 04 de setembro de 

2018, às 14h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 02 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112907 Nr: 2228-11.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE LIMA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:19981/O

 Autos n°. 2228-11.2018.811.0009 – Código n°. 112907

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 07 de agosto de 

2018, às 16h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 19 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-96.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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 COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010133-96.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARILDA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o 

executado efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual a 

parte exequente pugnou pela extinção do feito. Ante o exposto, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor penhorado e vinculado a este 

processo. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-96.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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 COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010133-96.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARILDA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o 

executado efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual a 

parte exequente pugnou pela extinção do feito. Ante o exposto, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor penhorado e vinculado a este 

processo. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA COLASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001196-51.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: SANDRA 

APARECIDA COLASSO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 28 de agosto de 2018 às 15h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 19 de julho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001143-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001143-70.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: VALDENIR 

CARLOS VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de agosto de 2018 às 

14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 03 de julho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000699-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO VINHA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000699-37.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: J. H. JESUS DA ROSA - EPP REQUERIDO: JOSE ROBERTO 

VINHA FILHO FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado(a) constituído(a) nos 

autos para comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 

28 de Agosto de 2.018 às 14h40min, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. (a) Antonia V. da 

Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000539-12.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO 

REQUERIDO: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA FINALIDADE: 

INTIMAR os (a) Advogados (a) constituídos (a) nos autos para 

comparecerem à audiência de conciliação redesignada para o dia 30 de 

Agosto de 2018 às 14:00hs, 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. SEDDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010538-35.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEILDA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES 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 COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010538-35.2016.8.11.0009 REQUERENTE: ALEILDA BORGES DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO CARTOES S.A Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico a existência do Alvará Judicial Eletrônico nº. 376355-2/2018 

datado de 11.01.2018 no valor de R$ 9.067,55 – Id. 12411893. No Id. 

12413914, foi expedido Mandado de Intimação a parte Exequente 

informando-a sobre a expedição do Alvará Judicial, bem como sobre o 

levantamento da importância, a qual foi autorizada a transferência na 

conta indicada pela Exequente. Consta dos autos que a certidão do Oficial 

de Justiça, restou negativa, no entanto foi certificado pelo Oficial de 

Justiça que o advogado informou que já houve o pagamento, Id. 12590543. 

Vieram os autos conclusos, evento 15595753. Pois muito bem, conforme 

consta certificado nos autos (Id. 12590543) de que já houve o pagamento 

dos valores, entendo que a parte anuiu ao levantamento e posteriormente 

ao recebimento da quantia constante no Alvará Eletrônico nº. 

376355-2/2018. Deste modo, diante da anuência da parte em relação ao 

recebimento/levantamento do Alvará, o feito deve ser extinto. Posto isso, 

com fundamento nos termos dos artigos 924, inciso II e 925 do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO da presente EXECUÇÃO. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

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

estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010538-35.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEILDA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES 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 COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010538-35.2016.8.11.0009 REQUERENTE: ALEILDA BORGES DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO CARTOES S.A Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico a existência do Alvará Judicial Eletrônico nº. 376355-2/2018 

datado de 11.01.2018 no valor de R$ 9.067,55 – Id. 12411893. No Id. 

12413914, foi expedido Mandado de Intimação a parte Exequente 

informando-a sobre a expedição do Alvará Judicial, bem como sobre o 

levantamento da importância, a qual foi autorizada a transferência na 

conta indicada pela Exequente. Consta dos autos que a certidão do Oficial 

de Justiça, restou negativa, no entanto foi certificado pelo Oficial de 

Justiça que o advogado informou que já houve o pagamento, Id. 12590543. 

Vieram os autos conclusos, evento 15595753. Pois muito bem, conforme 

consta certificado nos autos (Id. 12590543) de que já houve o pagamento 

dos valores, entendo que a parte anuiu ao levantamento e posteriormente 
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ao recebimento da quantia constante no Alvará Eletrônico nº. 

376355-2/2018. Deste modo, diante da anuência da parte em relação ao 

recebimento/levantamento do Alvará, o feito deve ser extinto. Posto isso, 

com fundamento nos termos dos artigos 924, inciso II e 925 do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO da presente EXECUÇÃO. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

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

estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-94.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRITO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010116-94.2015.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: PATRICIA BRITO DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. . FINALIDADE: INTIMAR a parte requerida, através do 

advogado, por todo o teor da Certidão de id. 14276291, para querendo, 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Colíder, 19/07/2018. 

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: 8010116-94.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRITO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010116-94.2015.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: PATRICIA BRITO DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. . FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através do 

advogado, por todo o teor da Certidão de id. 14276291, para querendo, 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Colíder, 19/07/2018. 

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: 1000323-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO REMIGIO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000323-51.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AURELINO REMIGIO DE ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Os pedidos formulados pela parte autora 

não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do 

ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável 

que o reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta a 

respeito da contratação impugnada. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. III - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Colíder, 1º de junho 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO REMIGIO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000323-51.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AURELINO REMIGIO DE ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Os pedidos formulados pela parte autora 

não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do 

ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável 

que o reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 298 de 519



perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta a 

respeito da contratação impugnada. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. III - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Colíder, 1º de junho 

de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000079-25.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SOLANGE GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça defensiva 

acerca da existência de obrigação contraída e não adimplida pela parte 

Reclamante, que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, 

de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito e a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando o 

contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação 

foi realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu. As telas 

de computador colacionadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas unilateralmente. 

Por outro lado, mesmo que a contratação tivesse sido realizada por 

terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão 

pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, 

a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

para DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada - 

contrato nº. 0220067388, no valor de R$ 218,09 (duzentos e dezoito reais 

e nove centavos) E contrato nº. 0218661106, no valor de R$ 221,97 

(duzentos e vinte um reais e noventa e sete centavos)- e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários. 

À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a parte 

Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do(a) 

zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 
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suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Do mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque efetuou o pagamento de inúmeras faturas de consumo dos anos 

de 2014, 2015 e 2016 das linhas telefônicas (66) 9 9626-7758, (66) 9 

9940-6395 e (66) 9 9902-5632 como demonstram as reproduções 

eletrônicas das telas sistêmicas da empresa demandada, na autorização 

do art. 225 do Código Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias 

telefônicas são constantemente fiscalizadas pela respectiva agência 

reguladora, que possui livre acesso a todas as suas operações, na 
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autorização do art. 10, incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da 

Anatel: “Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da 

regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de 

telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da 

prestadora: VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre 

acesso, em qualquer época, às obras, às instalações e aos equipamentos 

relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros 

contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, à disposição da Anatel e 

demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 

duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do 

assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o 

que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 

da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.1 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. João dos Santos 

Mendonça atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na 

Avenida Mato Grosso, nº 183, Bairro Centro, além de seu telefone possuir 

DDD daquela localidade (65) 3623-2300 e (65) 9 8404-4022. Segundo 

porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando perante 

diversos Juizados Especiais deste Estado a saber com os seguintes 

quantitativos: Arenápolis 02, Barra do Garças 01, Brasnorte 04, Campo 

Novo do Parecis 24, Campo Verde 01, Canarana 02, Chapada dos 

Guimarães 01, Claudia 01, Colniza 02, Colíder 02, Comodoro 02, Cotriguaçu 

01, Cuiabá 04, Cáceres 07, Diamantino 03, Lucas do Rio Verde 02, Matupá 

02, Mirassol D’Oeste 02, Nova Mutum 02, Nova Ubiratã 01, Poconé 12, 

Primavera do Leste 82, Rosário Oeste 02, Sinop 11, Sorriso 03, Santo 

Antônio do Leverger 50, São Félix do Araguaia 01, São José do Rio Claro 

03 e Tangará da Serra 02, todas certamente contendo petições iniciais 

idênticas como esta, por exceção obviamente dos dados pessoais da 

parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro porque a 

procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de Cuiabá, em 

data determinada, mas sem reconhecimento de firma, o que certamente 

não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Colíder para 

Cuiabá para esta finalidade. Quarto porque o advogado Dr. João dos 

Santos Mendonça sequer compareceu à audiência de conciliação. Quinto 

porque houve a propositura direta da presente ação judicial sem qualquer 

prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a 

recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado 

um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não 

ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sexto porque acostados os 

extratos de pagamento de faturas de consumo da parte autora perante a 

parte ré. Sétimo porque, como já dito, houve recente recomendação para o 

enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, em que se detectou, inclusive, crime de falsidade 

documental de faturas de consumo e comprovantes de endereço. 

Portanto, comprovada documentalmente pela parte demandada a 

existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora 

na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva 

ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que 

inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a 

parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de Num. 

11424707 - Pág. 2 e 12: “(...) Ocorre que a reclamante desconhece os 

motivos ensejadores de sua negativação, pois nada deve à reclamada, tão 

pouco existe, liame entre as partes capaz de relativizar eventual negócio 

jurídico.” (sic), bem como do pedido do item e: “e) Seja julgada procedente 

a reclamação, seja declarada a inexistência de débitos, no valor de R$ 

440,06 (quatrocentos e quarenta reais e seis centavos). condenando a 

reclamada a excluir os apontamentos restritivos, declarando a ilegalidade 

das cobranças indevidas e consequentemente condenar a reclamada ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, na quantia justa e 

razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor a ser estipulado 

por Vossa Excelência, nos termos do item 2.4 deste petitório, acrescidos 

de juros simples a partir da data da negativação (sumula 54 do STJ) e 

correção monetária a partir da distribuição, declarando e reconhecendo 

assim a verdadeira justiça;” (sic), o que, como visto, não condiz com a 

realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, atribuída em quarenta salários mínimos, ou seja, em R$ 

10.440,06 (dez mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo 

justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal condenação, na 

autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas 

as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora e seu advogado, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.440,06 (dez 

mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos), o que perfaz o 

montante de R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais), bem como ao 

pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 
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pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “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;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pelo Dr. João dos Santos 

Mendonça: Arenápolis 02, Barra do Garças 01, Brasnorte 04, Campo Novo 

do Parecis 24, Campo Verde 01, Canarana 02, Chapada dos Guimarães 

01, Claudia 01, Colniza 02, Colíder 02, Comodoro 02, Cotriguaçu 01, Cuiabá 

04, Cáceres 07, Diamantino 03, Lucas do Rio Verde 02, Matupá 02, 

Mirassol D’Oeste 02, Nova Mutum 02, Nova Ubiratã 01, Poconé 12, 

Primavera do Leste 82, Rosário Oeste 02, Sinop 11, Sorriso 03, Santo 

Antônio do Leverger 50, São Félix do Araguaia 01, São José do Rio Claro 

03 e Tangará da Serra 02, haja a vista a possibilidade de se tratarem de 

ações fraudulentas; d) Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Colíder, 19 de 

julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000083-62.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA 

APARECIDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada - no valor de R$251,98 (duzentos e cinquenta e um reais e 

noventa e oito centavos) e R$ 185,01 (cento e oitenta e cinco reais e um 

centavo) - e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte 
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Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta 

do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há arguições preliminares ou prejudiciais a 

serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FERNANDO VIEIRA 

APARECIDO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, 

inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Afirma a parte demandante ter 

tentado a resolução administrativa com a parte ré para superação do 

impasse, mas que, sem alternativa, não lhe restou outra opção senão o 

ingresso da presente ação judicial. Entanto, para que se possa falar em 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. E é justamente o que aparente se tratar aqui, dada a petição 

inicial genérica, sendo que o advogado Dr. Carlos Gustavo Lima 

Fernandes atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na Rua 

P, nº 300, Bairro Corsil, sem falar que o referido causídico sequer 

compareceu à audiência de conciliação, sendo que a advogada que 

esteve presente, Dra. Amanda Augusta Bottega OAB/MT 22100-O, não 

tinha poderes para tanto e sequer acostou o respectivo 

substabelecimento (Num. 12112134 - Pág. 1). De outro lado, o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando perante diversos Juizados 

Especiais deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 13, Araputanga 01, Barra do Garças 19, Campo Verde 39, 

Chapada dos Guimarães 13, Claudia 04, Colíder 17, Comodoro 01, Cáceres 

170, Itaúba 02, Jaciara 38, Juara 02, Juscimeira 02, Juína 01, Lucas do Rio 

Verde 15, Mirassol D’Oeste 05, Nova Mutum 09, Poconé 17, Primavera do 

Leste 147, Rosário Oeste 02, Sinop 148, Sorriso 18, Santo Antônio do 

Leverger 63, São José do Rio Claro 46, São José dos Quatro Marcos 02, 

Tabaporã 06 e Vera 03, todas certamente contendo petições iniciais 

idênticas como esta, por exceção obviamente dos dados pessoais da 

parte autora e do respectivo débito objurgado. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de 

Mato Grosso para conhecimento e providências julgadas pertinentes, dada 

a suspeita de captação de clientes; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da 

Justiça remetendo cópia da presente decisão para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes; c) Oficiem-se aos Juizados Especiais 

das seguintes Comarcas remetendo-lhes cópia da presente decisão 

contendo os seguintes quantitativos de processos distribuídos pelo Dr. 

Carlos Gustavo Lima Fernandes: Alta Floresta 13, Araputanga 01, Barra 

do Garças 19, Campo Verde 39, Chapada dos Guimarães 13, Claudia 04, 

Colíder 17, Comodoro 01, Cáceres 170, Itaúba 02, Jaciara 38, Juara 02, 

Juscimeira 02, Juína 01, Lucas do Rio Verde 15, Mirassol D’Oeste 05, 

Nova Mutum 09, Poconé 17, Primavera do Leste 147, Rosário Oeste 02, 

Sinop 148, Sorriso 18, Santo Antônio do Leverger 63, São José do Rio 

Claro 46, São José dos Quatro Marcos 02, Tabaporã 06 e Vera 03, haja a 

vista a possibilidade de se tratarem de ações fraudulentas; d) 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000084-47.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA 

APARECIDO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. SENTENÇA I 

- RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 
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ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 330, I, do CPC. Alega a parte reclamante não possuir relação 

jurídica com a reclamada, requer assim a inexigibilidade dos débitos 

negativados e indenização por danos morais. Os pedidos formulados pela 

parte autora não merecem acolhimento. É que a parte demandante não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, 

do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. Alega ela ter notado, em 05/02/2016, a 

incrição de seu nome no cadastro de inadimplentes de um débito no valor 

de R$169,59 (cento e sessenta e nove e cinquenta e nove centavos), 

referente a débito que supostamente não anuíu, oportunidade em que foi 

cientificada da existência de tais débitos no ano de 2016. Contudo, nunca 

tentou qualquer tratativa com a reclamada para solucionar a situação, 

visto que não é devedor de tais débito. Entanto, para que se possa falar 

em eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que nenhum prova foi trazida por ela, a não 

ser pelo extrato de negativação. Registre-se, que não há informação de 

qualquer protocolo, seja perante a respectiva agência, seja perante o 

serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja 

perante o Banco Central do Brasil, sobre a irregulaidade de cobrança e da 

negativação. Então, considerando-se a inexistência de segurança quanto 

ao início da relação jurídica impugnada, resta impossível o acolhimento do 

pleito, a par da circunstância incomum – suposto débito não detectado por 

anos (2016 foi o ano da negativação), além de ter diversas faturas de 

cartão de crédito pagas e horadas por anos desde o ano de 2015 até o 

ano de 2017. No respeitante: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. (...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, 

segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do 

consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados 

ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O 

acórdão entendeu que não se juntou à inicial nenhum documento que 

comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos 

recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do 

ônus probatório. (...) (AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos. 

Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta do(a) 

zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 
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divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Do mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque efetuou o pagamento de inúmeras faturas de consumo dos anos 

de 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 referente ao cartão de crédito 

Visa Fácil nº 4096 0075 0751 0156, pois que estavam em DÉBITO 

AUTOMÁTICO, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 440 

e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, 

os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 1º e art. 3º e §§ da 

Resolução 3.694/09 alterada pelas Resoluções 4.283/13 e 4.479/16 do 

Banco Central do Brasil: Art. 1º As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na 

contratação de operações e na prestação de serviços, devem assegurar: 

I - a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às 

necessidades, interesses e objetivos dos clientes e usuários; II - a 

integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos 

serviços prestados; III - a prestação das informações necessárias à livre 

escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, 

explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou 

ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de 

operações e na prestação de serviços; IV - o fornecimento tempestivo ao 

cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros 

documentos relativos a operações e a serviços; V - a utilização de 

redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da 

operação ou do serviço, em contratos, recibos, extratos, comprovantes e 

documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do 

conteúdo e a identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, 

locais e demais condições; VI - a possibilidade de tempestivo 

cancelamento de contratos; VII - a formalização de título adequado 

estipulando direitos e obrigações para abertura, utilização e manutenção 

de conta de pagamento pós-paga; VIII - o encaminhamento de instrumento 

de pagamento ao domicílio do cliente ou usuário ou a sua habilitação 

somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização; e IX 

- a identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento ou 

transferência em demonstrativos e faturas do pagador, inclusive nas 

situações em que o serviço de pagamento envolver instituições 

participantes de diferentes arranjos de pagamento. Parágrafo único. Para 

fins do cumprimento do disposto no inciso III, no caso de abertura de conta 

de depósitos ou de conta de pagamento, deve ser fornecido também 

prospecto de informações essenciais, explicitando, no mínimo, as regras 

básicas, os riscos existentes, os procedimentos para contratação e para 

rescisão, as medidas de segurança, inclusive em caso de perda, furto ou 

roubo de credenciais, e a periodicidade e forma de atualização pelo cliente 

de seus dados cadastrais.” “Art. 3º É vedado às instituições referidas no 

art. 1º recusar ou dificultar, aos clientes e usuários de seus produtos e 

serviços, o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive 

guichês de caixa, MESMO NA HIPÓTESE DE OFERECER ATENDIMENTO 

ALTERNATIVO OU ELETRÔNICO. § 1º O DISPOSTO NO CAPUT NÃO SE 

APLICA ÀS DEPENDÊNCIAS EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICAS nem à 

prestação de serviços de cobrança e de recebimento decorrentes de 

contratos ou convênios que prevejam canais de atendimento 

exclusivamente eletrônicos. § 2º A OPÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR MEIOS ALTERNATIVOS AOS CONVENCIONAIS É 

ADMITIDA desde que adotadas as medidas necessárias para preservar a 

integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, assim como a legitimidade dos serviços prestados, em face 

dos direitos dos clientes e dos usuários, devendo as instituições 

informá-los dos riscos existentes. § 3º As instituições devem divulgar, em 

suas dependências e nas dependências dos estabelecimentos onde seus 

produtos são ofertados, em local visível e em formato legível, informações 

relativas às situações que impossibilitem a realização de pagamentos ou 

de recebimentos nos canais de atendimento existentes, A EXEMPLO DOS 

CONTRATOS OU CONVÊNIOS QUE PREVEJAM CANAIS DE ATENDIMENTO 

EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICOS, dos boletos de pagamento vencidos ou 

fora do padrão, bem como dos pagamentos com cheque.” (sem destaques 

no original). Outrossim, tais instituições financeiras são constantemente 

fiscalizadas pelo citado Banco Central do Brasil, na autorização do art. 10, 

inciso IX, da Lei 4.595/64: “Art. 10. Compete privativamente ao Banco 

Central da República do Brasil: IX - Exercer a fiscalização das instituições 

financeiras e aplicar as penalidades previstas;” De outro lado, vê-se que a 

presente demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item 

“II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Carlos 

Gustavo Lima Fernandes atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório 

profissional na Rua P, nº 300, Bairro Corsil. Segundo porque o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando perante diversos Juizados 

Especiais deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 13, Araputanga 01, Barra do Garças 19, Campo Verde 39, 
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Chapada dos Guimarães 13, Claudia 04, Colíder 17, Comodoro 01, Cáceres 

170, Itaúba 02, Jaciara 38, Juara 02, Juscimeira 02, Juína 01, Lucas do Rio 

Verde 15, Mirassol D’Oeste 05, Nova Mutum 09, Poconé 17, Primavera do 

Leste 147, Rosário Oeste 02, Sinop 148, Sorriso 18, Santo Antônio do 

Leverger 63, São José do Rio Claro 46, São José dos Quatro Marcos 02, 

Tabaporã 06 e Vera 03, todas certamente contendo petições iniciais 

idênticas como esta, por exceção obviamente dos dados pessoais da 

parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro porque a 

procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de Cuiabá, em 

data determinada, mas em padrão formulário e sem reconhecimento de 

firma, o que certamente não ocorreu, já que a parte autora não se 

deslocaria de Colíder para Cuiabá para esta finalidade. Quarto porque o 

advogado Dr. Carlos Gustavo Lima Fernandes sequer compareceu à 

audiência de conciliação, sendo que a advogada que esteve presente, 

Dra. Amanda Augusta Bottega OAB/MT 22100-O, não tinha poderes para 

tanto e sequer acostou o respectivo substabelecimento (Num. 12114372 - 

Pág. 1/2). Quinto porque houve a propositura direta da presente ação 

judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na 

demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos 

da legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria 

colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que 

não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sexto porque acostados os 

extratos de pagamento de faturas de consumo da parte autora perante a 

parte ré. Sétimo porque, como já dito, houve recente recomendação para o 

enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, em que se detectou, inclusive, crime de falsidade 

documental de faturas de consumo e comprovantes de endereço. 

Portanto, comprovada documentalmente pela parte demandada a 

existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora 

na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva 

ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que 

inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a 

parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de Num. 

11437882 - Pág. 2 e 10: “(...) A parte Autora teve seu nome inserido junto 

ao SERASA/SPC pela Ré por dívidas não contraídas por ela, assim, 

cumpre ressaltar que a mesmo, desconhece tais débitos, e os valores que 

lhe são atribuídos.” (sic), bem como do pedido do item 5: “5) No mérito, o 

reconhecimento da pretensão da Autora, com a respectiva procedência 

da ação, anulando o débito e declarando inexigível a dívida cobrada pela 

instituição bancária Reclamada, retirando o nome da Autora dos órgãos de 

proteção ao crédito SERASA/SPC e congêneres, bem como CONDENAR A 

RÉ AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

no montante a ser arbitrado por Vossa Excelência conforme entendimento 

de nossas cortes, considerando a capacidade econômica financeira da 

Ré, aliada à teoria do desestímulo, isto é, no patamar que o induza a 

reflexão, para tomar as precauções possíveis e por consequência evitar a 

repetição destes ilícitos, impedindo que outros consumidores passem pela 

mesma situação.” (sic), o que, como visto, não condiz com a realidade 

(art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II 

e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, atribuída em quarenta salários mínimos, ou seja, em R$ 10.440,06 

(dez mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos), considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. E tal multa 

deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo justo e razoável 

que apenas a parte autora arque com tal condenação, na autorização do 

art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz 

condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 

um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a 

indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com 

os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1º 

Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará 

cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou 

SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.” 

III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas as arguições 

preliminares; b) CONDENO a parte autora e seu advogado, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como 

ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “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;” (sem destaques no 
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original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pelo Dr. Carlos Gustavo Lima 

Fernandes: Alta Floresta 13, Araputanga 01, Barra do Garças 19, Campo 

Verde 39, Chapada dos Guimarães 13, Claudia 04, Colíder 17, Comodoro 

01, Cáceres 170, Itaúba 02, Jaciara 38, Juara 02, Juscimeira 02, Juína 01, 

Lucas do Rio Verde 15, Mirassol D’Oeste 05, Nova Mutum 09, Poconé 17, 

Primavera do Leste 147, Rosário Oeste 02, Sinop 148, Sorriso 18, Santo 

Antônio do Leverger 63, São José do Rio Claro 46, São José dos Quatro 

Marcos 02, Tabaporã 06 e Vera 03, haja a vista a possibilidade de se 

tratarem de ações fraudulentas; d) Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 19 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000085-32.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA 

APARECIDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Ausência de 

comprovante de negativação expedido por órgão oficial Alega a parte 

reclamada que a petição inicial não veio instruída com comprovante de 

negativação expedido por órgão oficial, sendo que o documento 

apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para tal fim. 

Inépcia da incial A presente demanda se encontra apta e coerente, 

possuindo lógica, há negativação realizada pela reclamda que o 

reclamante desconhece. III – FUNDAMENTAÇÃO A presente lide comporta 

o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não se observa 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um 

débito que alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, 

bem como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

alegações acostadas na inicial, trouxe aos autos contrato não assinado 

de empréstimo sem condão de provar a relação entre as partes, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da parte 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017). No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 
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Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pelo 

Reclamante, ao passo que ele não demonstra que a anterior é indevida e 

que está sendo discutida judicialmente, não havendo, portanto, que se 

falar em indenização por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pelo Reclamante, é 

certo que possui negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva no valor de R$208,65 

(duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos ), sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte 

Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta 

do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Das preliminares As preliminares 

arguidas pela parte ré restam prejudicadas com o exame do mérito, como 

se verá. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Não há arguições preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FERNANDO VIEIRA 

APARECIDO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, 

inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Afirma a parte demandante ter 

tentado a resolução administrativa com a parte ré para superação do 

impasse, mas que, sem alternativa, não lhe restou outra opção senão o 

ingresso da presente ação judicial. Entanto, para que se possa falar em 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. E é justamente o que aparente se tratar aqui, dada a petição 

inicial genérica, sendo que o advogado Dr. Carlos Gustavo Lima 

Fernandes atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na Rua 

P, nº 300, Bairro Corsil, sem falar que o referido causídico sequer 

compareceu à audiência de conciliação, sendo que a advogada que 

esteve presente, Dra. Amanda Augusta Bottega OAB/MT 22100-O, não 

tinha poderes para tanto e sequer acostou o respectivo 

substabelecimento (Num. 12112134 - Pág. 1). De outro lado, o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando perante diversos Juizados 

Especiais deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 13, Araputanga 01, Barra do Garças 19, Campo Verde 39, 

Chapada dos Guimarães 13, Claudia 04, Colíder 17, Comodoro 01, Cáceres 

170, Itaúba 02, Jaciara 38, Juara 02, Juscimeira 02, Juína 01, Lucas do Rio 

Verde 15, Mirassol D’Oeste 05, Nova Mutum 09, Poconé 17, Primavera do 

Leste 147, Rosário Oeste 02, Sinop 148, Sorriso 18, Santo Antônio do 

Leverger 63, São José do Rio Claro 46, São José dos Quatro Marcos 02, 

Tabaporã 06 e Vera 03, todas certamente contendo petições iniciais 

idênticas como esta, por exceção obviamente dos dados pessoais da 

parte autora e do respectivo débito objurgado. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, prejudicadas as arguições preliminares. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, 

certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito à Ordem 

dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes, dada a suspeita de captação de 

clientes; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 
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remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pelo Dr. Carlos Gustavo Lima 

Fernandes: Alta Floresta 13, Araputanga 01, Barra do Garças 19, Campo 

Verde 39, Chapada dos Guimarães 13, Claudia 04, Colíder 17, Comodoro 

01, Cáceres 170, Itaúba 02, Jaciara 38, Juara 02, Juscimeira 02, Juína 01, 

Lucas do Rio Verde 15, Mirassol D’Oeste 05, Nova Mutum 09, Poconé 17, 

Primavera do Leste 147, Rosário Oeste 02, Sinop 148, Sorriso 18, Santo 

Antônio do Leverger 63, São José do Rio Claro 46, São José dos Quatro 

Marcos 02, Tabaporã 06 e Vera 03, haja a vista a possibilidade de se 

tratarem de ações fraudulentas; d) Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de 

julho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000442-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PINHEIRO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000442-95.2018.8.11.0046 Vistos. 1 – Defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 

1060/50 e do artigo 98 do CPC. 2 – Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. 3 – Designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de Setembro de 2018, às 13:00 horas, a ser 

realizada no CEJUSC da comarca. Cite-se e intime-se o réu, 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 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 4 – 

Intime-se a parte autora acerca desta decisão, por meio do seu advogado 

constituído, via DJE, para que compareça à audiência designada. 5 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 3711-38.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL, O MINISTERIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOMES DA COSTA, ABRAÃO 

MARQUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Vistos.

Tendo em vista que o veículo apreendido se encontra na Delegacia de 

Polícia Federal da Comarca de Cáceres/MT, expeça-se carta precatória 

para que o juízo deprecado realize as providências necessárias para o 

leilão do bem móvel que foi determinado o perdimento e posterior reversão 

do valor arrecadado em favor do SENAD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 2084-33.2012.811.0046

 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: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, MARLA PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:13318, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64268 Nr: 2428-77.2013.811.0046

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCFF, FCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:21.981-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a secretaria se já fora expedido ofício ao Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais a fim de que se proceda à alteração do 

registro de nascimento do infante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37133 Nr: 1832-64.2011.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON JANES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58647

 Vistos.

A fim de que seja liberado o valor depositado nos autos a título de 

honorários sucumbenciais, determino à gestora sanar o erro apontado às 

folhas 336-verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37309 Nr: 2008-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE GOMES ALVES CARDOSO, CATIANE FELIX 

CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Uma vez que juntado aos autos a decisão do recurso interposto, intime-se 
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a exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 dias, sob pena 

de arquivamento do cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 2871-33.2010.811.0046

 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: GEAN CARLOS LIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO GOTARDO DE AQUINO, JANETE 

GOTARDO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Gean Carlos Lizzi ingressou com a presente ação de reintegração de 

posse com pedido de tutela antecipada em face de Jânio de Tal, Janaína 

de Tal, Janete de Tal e outros (PDF fls. 118/126), todos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que é possuidor de uma área de 24,7362 

hectares, denominado Sítio Ferreira, situado na Gleba União, município de 

Comodoro/MT.

 A parte autora peticiona às fls. 394 afirmando que o lote objeto da 

presente demanda é o de n. 189, sendo que a peça inicial 

equivocadamente numerou de forma diversa.

Verifica-se que está tramitando com em apenso a presente ação a 

oposição de código 85238 ajuizada por JOSIAS DOMINGOS DE ASSIS e 

MIRIAN DA SILVA BENS DE ASSS, alegando que os opostos estão 

discutindo a posse do lote rural, número 189, localizado na Gleba Zambam, 

na zona rural do município de Comodoro, sendo que está em sua posse.

Afirma o opoente a necessidade de unir a oposição e a presente ação 

com o processo de código 34686 em trâmite na Segunda Vara, uma vez 

que possui o mesmo objeto da presente lide, qual seja o lote n. 189 

localizado na Gleba Zambam.

Pois bem.

Constata-se que a presente ação e a oposição são conexas a ação de 

código 34686 em tramite na segunda vara e sua respectiva oposição 

(Código 85234), uma vez que possuem em comum o mesmo pedido – a 

posse do lote de n. 189.

Assim necessário a reunião dos procedimentos para julgamento em 

conjunto, com a finalidade de evitar a prolação de decisões conflitantes.

Considerando o disposto no artigo 58 e 59 do Código de Processo Civil, 

DECLINO a competência do presente feito e da oposição em apenso para 

o juízo da Segunda Vara desta Comarca.

Colacione-se a presente decisão aos autos em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1925 Nr: 998-81.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se mandado para reavaliação do imóvel matriculado sob o nº. 919 

(fls. 95/104) e mandado de penhora e avaliação do imóvel dado em 

garantia às folhas 14 dos autos, matriculado sob o número 16.302.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24337 Nr: 1759-34.2007.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, SONIA MARIA LEMES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUFERTIL - URTIGAO COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada DR. VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA, OAB/MT 20.441 

e CLÉVERSON CAMPOS CONTÓ, OAB/MT 15.055, informando o 

desarquivamento e que assim permanecerá por 10 dias. Registro que ao 

final do prazo, caso não haja manifestação, os autos serão novamente 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62647 Nr: 742-50.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCON5

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de notícia de acordo realizado entre as partes extrajudicialmente, 

em que a Exequente requer a extinção do feito ante a satisfação da 

obrigação.

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.

Certifique o Ministério Público acerca desta decisão.

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.: 63747 Nr: 1896-06.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOTON DA CONCEIÇAO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Vistos. (...) Isso posto, julgo extinta a punibilidade do autor do Cleoton 

Conceição Sousa, 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 109, incisos IV e V 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.: 119391 Nr: 1737-87.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA 

- OAB:1643/RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 
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apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 3062-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118843 Nr: 1519-59.2018.811.0046

 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: AMALIA ROMEIROS, WRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MARQUES, JOSÉ ROBERTO 

MARQUES TANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO TONHOLO 

MARIOTO - OAB:327387

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115254 Nr: 7492-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA KETLEM LUZ BENEVENUTTI 

CORDEIRO, JUSSARA KETLEM LUZ BENEVENUTTI CORDEIRO, EDNEY 

LUIZ CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80933 Nr: 3519-37.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB, WCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT, YUCATAN PAULO NUNES CERVO - 

OAB:20.849-O

 Vistos.

Tendo em vista que a perícia foi designada para data pretérita, redesigno 

para o dia 05 de setembro de 2018 às 16:00h.

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.

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.

Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27975 Nr: 2100-26.2008.811.0046

 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: MARIA MÁRCIA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, 

RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36302 Nr: 999-46.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:108175 A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119384 Nr: 1734-35.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGS, MGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37917 Nr: 2615-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, LUIZ 

ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15728 Nr: 849-75.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

ELIANA DA COSTA OAB-MT N° 5447B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cumpre 

esclarecer que este é utilizado para a realização de bloqueio de veículos 

cadastrados em nome do executado.

As diligências a fim de que se proceda a expropriação de bens são de 

responsabilidade do Exequente, afinal, é ele o interessado no 

adimplemento do débito, e se verifica nos autos que o mesmo não realizou 

buscas perante os cartórios de registros de imóveis do estado e 

tampouco perante o DETRAN.

Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.

Ante o exposto, 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), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38049 Nr: 2747-16.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL DA SILVA MARQUES, ALEXANDRE 

SCARPAZZA DA SILVA, ANDRE LUIZ FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que visa o adimplemento de 

honorários sucumbenciais.

Tendo em vista o trânsito em julgado e os pedidos retro, proceda-se 

conforme decisão às folhas 341/346, expedindo-se:

• Alvará da penhora online realizada às folhas 272 ao Exequente para a 

conta informada às folhas 379; e a

• Liberação do valor penhorado às folhas 291/293 por meio de alvará em 

favor do Executado à conta informada às folhas 380.

Após, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 2233-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ELISANI 

ANTONIA VOLTI, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 24197-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao Executado.

Uma vez que não há certificação de decurso do prazo para pagamento, 

bem como a garantia à execução às folhas 309/315, inexiste razão para 

arbitramento de honorários em cumprimento de sentença, razão pela qual 

efetuo a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD.

P. I.

 Preclusa esta decisão, determino seu cumprimento confeccionando o 

devido alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37065 Nr: 1764-17.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO, LUIZ ANTONIO 

ZAMO, JOANA DARC LINA DE JESUS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9.724/MT

 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.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que 

tal obrigação incube as partes e não o poder judiciário.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Intimem-se os leiloeiros acerca desta decisão.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15885 Nr: 1010-85.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fulcro no artigo 809 do Código de Processo Civil, defiro o pedido retro 

e converto a presente ação de busca e apreensão em execução por 

quantia certa.
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Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão da 

ação.

Após, cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

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

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 3208-51.2012.811.0046

 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: RONIVALDO SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, pois se trata de mero desacordo com os cálculos 

apresentados, sem ao menos indicar em qual ponto restou prejudicial ou o 

valor correto.

Intime-se o Requerente para se manifestar no prazo de 15 dias sob pena 

de homologação dos cálculos oferecidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação interdito proibitório proposta por Marcelo Adriano Boff, em face de 

Neimar Antônio Trento, para o fim de determinar que o requerido não 

moleste e nem turbe a posse do autor sob pena de multa diária de R$ 

1000,00, por conseguinte, julgo extinto o processo com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

ainda o requerido nas penas de litigância de má-fé por ter alterado a 

verdade dos fatos, vez que não possuía a posse da área desde quando a 

vendeu. Desta forma condeno o requerido ao pagamento de multa no valor 

de 9% o valor da causa. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor 

da causa. Tal condenação fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC. P.R.I.C.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro, 18 de julho de 

2016. Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6603 Nr: 334-45.2002.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONTOURA COM E REP CONST E PREST. 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANILDO AGUIRRE - 

OAB:2570

 Ante o exposto, DECRETO a indisponibilidade dos bens da parte 

executada José Raymundo-ME.Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, voltem-me conclusos para fins de 

cadastramento da indisponibilidade perante a Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123202 Nr: 3431-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDIVAN OLIVEIRA GOMES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de transferência do recuperando EDIVAN OLIVEIRA 

GOMES, da Comarca de Ji-Paraná/RO, para cumprir pena no regime 

semiaberto nesta Comarca de Comodoro/MT, visando a proximidade do 

apenado com seus familiares, bem como exercício de profissão lícita.

 O Ministério Público emitiu parecer favorável ao pleito.

É o relato.

Decido.

Analisando o presente caso, verifico que o recuperando encontra-se 

cumprindo pena no regime semiaberto, bem como que indica possuir 

familiares nesta Comarca, juntando aos autos comprovante de residência 

em nome de sua amásia e declaração de união estável (fls. 15/23).

Assim, tendo em vista o caráter de ressocialização das penas, 

considerando que o amparo familiar auxilia de forma gradativa em tal 

objetivo, defiro o pedido de transferência do recuperando EDIVAN 

OLIVEIRA GOMES, para cumprir a pena no regime semiaberto nesta 

comarca.

 Oficie-se a Comarca de Ji-Paraná/RO, noticiando da presente decisão, 

bem como solicitando a remessa do executivo de pena do recuperando à 

esta Comarca para regular processamento do feito.

 Após, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Intime-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94068 Nr: 3899-26.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 
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SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

13h00min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 18 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.: 117933 Nr: 1132-44.2018.811.0046

 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: VALDIR GARVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

13h20min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 18 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.: 117393 Nr: 897-77.2018.811.0046

 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: NVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

13h40min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 18 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.: 114659 Nr: 7244-63.2017.811.0046

 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 DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

14h20min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 18 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.: 78110 Nr: 2421-17.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELITA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

14h40min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 18 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.: 121789 Nr: 2836-92.2018.811.0046

 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: HEBER DE ALCANTRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

16h40min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 18 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.: 120891 Nr: 2418-57.2018.811.0046

 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: KARINE AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.
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Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

17h00min, no prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via seu advogado, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 18 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.: 115145 Nr: 7448-10.2017.811.0046

 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: ODETE OZORINA F. SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos da determinação de ref. 4, que confirmou tutela de urgência, 

determino que se oficie ao Gerente Executivo do INSS para que informe 

nos autos o motivo pelo qual cessou o benefício concedido judicialmente, 

bem como reimplante no prazo de 30 (trinta) dias o benefício concedido em 

favor da parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de 

concessão, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Para tanto se encaminhe ao requerido fotocópia dos documentos pessoais 

da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito.

Tendo em vista, que dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados, 

sendo esta data um feriado nacional.

Redesigno a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

13h00min, no prédio do fórum desta comarca.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 18 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.: 84928 Nr: 605-63.2016.811.0046

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON FERREIRA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13.889/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO 

- OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito, pelo prazo requerido.

Decorrida a suspensão pelo prazo solicitado, deverá a requerente 

promover o andamento do feito, independentemente de nova intimação, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118428 Nr: 1336-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LIDIANE SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de pedido de visita em que a parte requerente requer a extinção 

da ação, por perda do objeto.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Atento aos autos, verifico que a requerente informa a desistência da 

demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes do art. 485, 

inciso VIII, do NCPC.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 18 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.: 37995 Nr: 2693-50.2011.811.0046

 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): MARCO AURELIO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:57596/SP

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte autora, para que providencie o 

restante do valor da diligência do oficial de justiça. Sendo que o valor 

cobradoa foi de R$ 436,00 e o correto e R$ 911,00, portanto falta ser 

depositados R$ 475,00 para efetuar o comprimento do mandado de 

penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106072 Nr: 3588-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYELA SAMIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]No caso em exame, ao debruçar os olhos na contestação apresentada 

verifiquei que se encontra tramitando Processo Cível nº 

3919-03.2017.4.01.3600, perante o juízo da 8ª Vara Federal de Mato 

Grosso ação relacionada ao pedido discutido na presente lide, promovida 

pelo Conselho de Classe da Reclamante denominado CREFITO –MT. De 

fato, ao verificar o suso processo, constato que efetivamente existe liame 

entre as ações propostas, visto que, inclusive, o juiz presidente do 

referido feito deferiu em parte a liminar pleiteada pela parte autora no 

sentido de o Município de Campos de Júlio-MT adequar a jornada de 

trabalho dos profissionais de Fisioterapia e Terapeutas Ocupacionais 

pertencentes ao seu quadro de servidores, inclusive contratados, e 

aqueles que venham pertencer ao quadro, pedido este análogo a tutela de 

urgência requestada pelo autor. Ademais, o reconhecimento em tese da 

ilegalidade surtirá efeitos na demanda ora proposta.Portanto, reconheço a 

conexão entre este feito e a respectiva ação em curso sob o nº 

3919-03.2017.4.01.3600, perante a 8ª Vara Federal de Mato Grosso 

subseção em Cuiabá. Encaminhem-se os presentes autos ao referido juízo 

procedendo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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
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 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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento, e 

posterior comprovação nos autos, do valor respectivo a uma Carta 

Precatória para Citação dos Executados, conforme decisão de fl.: 251, 

dos autos do processo em epígrafe.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37308 Nr: 2007-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

MABEL APARECIDA FOLETO, MARLA PARMEGGIANI, RODRIGO 

MASCARELLO, NEUZA DETOFOL FOLETO, GILBERTO BASILIO TRAVI, 

JOCELITO FOLETO, ELAINE MARIA SCHNEIDER, DENISE LAHUTE TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Afonso Teixeira - 

OAB:MG104.902, BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - OAB:19.996A/MT, 

NEUZA DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 151, não tendo a 

parte requerida se manifestado, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direto, sob pena de arquivamento, 

conforme determinado na decisão de fls. 153.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEO SILVA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000660-37.2018.8.11.0010. AUTOR: 

AMADEO SILVA DE CARVALHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem se ratificam as provas já 

produzidas nos autos ou se desejam produzir outras, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 

bem como, sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, 

prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212). Em caso de 

pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com 

anotações para sentença. As providências. Jaciara/MT, 19 de julho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 847 Nr: 1246-29.1997.811.0010

 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: DANIEL CRESTANI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LAZARO CARUSO - 

OAB:53370/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por DANIEL CRESTANI FILHO em 

face de JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Determinada a intimação da requerente para manifestar no feito, até o 

presente momento não houve manifestação, sendo arquivado o feito, 

decorrendo mais de 15 (quinze) anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu suspenso por 

mais de 15 (quinze) anos, sendo que a parte requerente nada manifestou 

até o presente momento.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos ficaram paralisados por mais de 15 (quinze) 

anos.

Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é 

à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 953 Nr: 1073-05.1997.811.0010

 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: MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por MILLANO DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PEÇAS LTDA em face de ELIAS LEMES MARTINS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Determinada a intimação pessoal da requerente para manifestar no feito, 

sob pena de extinção, sobreveio a manifestação de fl. 92, postulando pelo 

arquivamento do feito.

Deferido o pedido, os autos foram arquivados. Porém, até o presente 

momento não houve nenhuma manifestação, decorrendo mais de 16 

(dezesseis) anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu suspenso por 
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mais de 16 (dezesseis) anos, sendo que a parte requerente nada 

manifestou até o presente momento.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos ficaram paralisados por mais de 16 

(dezesseis) anos.

Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é 

à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1043 Nr: 328-25.1997.811.0010

 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: CLEIDES TEIXEIRA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ PESTANA - 

OAB:3561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração 

de Posse e Indenização por perdas e danos proposta por CLEIDES 

TEIXEIRA VAZ em face de FIDELCINO JOSÉ DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.(...). Assim, verificada a inércia por 

abandono por parte da exequente, a extinção é à medida que se 

impõe.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar o 

exequente ao pagamento das custas processuais, ante a ocorrência do 

instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da CNGC.Condeno a 

parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, de 

forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do artigo 

85 do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.À central de arrecadação para 

p rov idênc ias  necessár ias ,  se  fo r  o  caso .Pub l ique-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 16 de julho 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1457 Nr: 1048-89.1997.811.0010

 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: ENGEMAT CONTRUÇÕES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABECEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSANDRA PASSOS DE 

ALMEIDA - OAB:7791/BB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Monitória proposta por ENGEMAT CONSTRUÇÕES CIVIS 

LTDA em face de AUTO POSTO CABECEIRA LTDA, partes devidamente 

qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada (fl. 43-verso), a parte executada quedou-se inerte, 

constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial (fl. 48).

Embora intimada pessoalmente (fl. 95-verso), a exequente não se 

manifestou (fl. 96) até o presente momento.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Inicialmente, converta-se o presente feito em Ação de Execução por 

quantia certa, procedendo o Sr. Gestor a mudança processual no sistema.

Como se vê à fl. 97, o feito encontra-se arquivado provisoriamente há 

mais de 15 anos, sem qualquer manifestação da parte autora, 

verificando-se nitidamente, portanto, o abandono da causa.

Neste sentido, o artigo 485, III do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados há meses. Assim, 

verificada a inércia da parte exequente, a extinção é medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pela exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

À central de arrecadação para providências necessárias, se for o caso.

Publique-se. Intime-se.

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

Às Providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3925 Nr: 1676-44.1998.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFONT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5065 Nr: 677-57.1999.811.0010

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

 PARTE AUTORA: AGROFITO CAMINHÕES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3.568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 
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Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5140 Nr: 747-74.1999.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFITO CAMINHÕES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3.568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 553 Nr: 1293-66.1998.811.0010

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

 PARTE AUTORA: TIO CHICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EMÍLIA DA SILVA MERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO proposta por TIO CHICO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de MARIA EMILIA DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que a presente ação cautelar perdeu todo e 

qualquer resultado prático, tendo em vista que os autos principais já foram 

sentenciados (códigoº. 558), ocasião em que foi reconhecida a prescrição 

do título executivo.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Novo Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 558 Nr: 1294-51.1998.811.0010

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

 PARTE AUTORA: TIO CHICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EMÍLIA DA SILVA MERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 629 Nr: 1254-06.1997.811.0010

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

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGASPERI & FIRMINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - OAB:MT 

3.572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 123 Nr: 1240-85.1998.811.0010

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

 PARTE AUTORA: LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3764 Nr: 15-74.1991.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB-3813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA 

JÚNIOR - OAB:1681

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem nos autos, em especial a 

parte exequente acerca do interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 950 Nr: 1245-10.1998.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CANEDO MARTINS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everly Dombeck Floriani - 

OAB:4235-B, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

É de se ver que o presente processo teve desfecho (fl. 55/57), sendo 

reconhecida a prescrição do crédito tributário.

Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias.

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

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 754 Nr: 1163-13.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO GARCIA DE FREITAS, 

JANUÁRIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7764 Nr: 173-80.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA DEGASPERY SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - 

OAB:17385/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 911 Nr: 1158-88.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARC GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSES DOS SANTOS, LUIZ DINEI ALMIRÃO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wir-jess Pires de Freitas - 

OAB:11.029 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99526 Nr: 5854-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MARIO LOTTICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RENATO ESTEVÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por IRANI MÁRIO 

LOTTICI em face de USINA PORTO SEGURO NEGÓCIOS, 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição de Ref: 45, as partes informam que entabularam acordo 

visando à liquidação do débito, pugnando pela sua homologação.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes à Ref: 45, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o 

processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 dias, 

se manifestar.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Candido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105781 Nr: 8980-30.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPR, JADCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDA, JDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc....INDEFIRO a guarda provisória.De outra banda, designo 

audiência de instrução para o dia 16 de agosto de 2018, às 17h30min.Fixo 

o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão.Cabe ao advogado constituído pela parte requerida informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do Art. 

455 do CPC).Ademais, arroladas as testemunhas pela parte requerente 

(ref. 36), expeçam-se todas as intimações necessárias.Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 
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expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 (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 05 – cinco - dias a respectiva distribuição junto 

ao juízo deprecado).Ciência à DPE e ao MPE.Cumpra-se com URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 18 de julho de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22242 Nr: 1052-77.2007.811.0010

 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: CARLOS LUIZ SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEER SEMENTES LTDA, DU PONT DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anael Ferrari - OAB:38.067 - 

RS, Lenita Teresinha Werner Giordani - OAB:18.707 - RS

 Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial por CARLOS LUIZ SCHINOCA em desfavor de PIONNER 

SEMENTES LTDA e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no Art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, 

transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.Jaciara/MT, 18 de 

julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21904 Nr: 689-90.2007.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEER SEMENTES LTDA, TREVISAN 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, DU PONT DO BRASIL 

S/A - DIVISÃO PIONNER SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anael Ferrari - OAB:38.067 - 

RS, Lenita Teresinha Werner Giordani - OAB:18.707 - RS

 Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial por CARLOS LUIZ SCHINOCA em desfavor de PIONNER 

SEMENTES LTDA e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no Art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Revogo 

a liminar concedida às fls. fls. 44/45.Libero a caução prestada nos 

autos.Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais, e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

va lo r  a tua l i zado  da  causa .  Pub l ique-se .  Reg is t re - se . 

Intimem-se.Oportunamente, transitada em julgado a decisão, arquivem-se 

os autos.Jaciara/MT, 18 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56294 Nr: 720-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE RODRIGUES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Inventário, proposta por LUCILENE RODRIGUES 

VASCONCELOS em face de MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E JOÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificados.

Com a inicial juntou documentos, fls. 05/18.

 Recebida a inicial às fls. 20.

O processo foi suspenso por 120 dias, fls. 23.

O autor requereu a extinção sem julgamento de mérito do feito, tendo em 

vista que o inventariante procedeu a Escritura Pública de Inventário e 

Partilha dos bens após a propositura da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da perda superveniente do objeto, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

julgo o processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VI, do Novo Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

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

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 328 Nr: 1360-65.1997.811.0010

 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: ARI AHAMAD TAIFOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEUVAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

pelo exequente ALI AHAMAD TAIFOUR em face de ZEUVAN PEREIRA DA 

SILVA, devidamente qualificada nos autos.

A parte exequente informa a quitação do débito à fl. 33, requerendo, 

assim, a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte executada.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Por fim, desentranhe-se o título executivo de fl. 06, substituindo por cópia.

Ainda, intime-se a parte executada para que retire o documento.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45031 Nr: 2822-03.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, MARCELO 

IVAN KLEIN, THAÍS ALTHEMEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face de VIVA TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA, MARCELO IVAN KLEIN e THAIS ALTHEMEYER, devidamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 320 de 519



qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte das partes executada, requerendo, assim, a extinção do feito, fl. 

135.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26658 Nr: 100-30.2009.811.0010

 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: LUPERCIO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 157.

Assim, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5385 Nr: 984-11.1999.811.0010

 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: ROGÉRIA MACARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSÉ BOETTCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JAIR WESCHTER - 

OAB:5418-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Divórcio proposta por ROGÉRIA MACARI em 

desfavor de MILTON JOSÉ BOETTCHER, devidamente qualificados nos 

autos.

O autor requereu o arquivamento provisório dos autos às fls. 27.

O feito foi arquivado provisoriamente em 03/01/2003, e decorridos mais de 

15 anos, até a presente data a parte autora não se manifestou.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não se manifesta 

nos autos há mais de 15 anos, o que evidencia seu desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados por mais de 09 

(nove) meses. Assim, verificada a inércia por abandono por parte da 

exequente, a extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 18 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46152 Nr: 1138-09.2011.811.0010

 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos etc.

Conforme entendimento jurisprudencial do E. TJMT, havendo procurador 

constituído nos autos da ação de inventário, basta a intimação do 

causídico para que se manifeste nos autos, sendo desnecessária a 

intimação dos herdeiros e/ou inventariante, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EM NOME DO REPRESENTANTE DO 

ESPÓLIO – PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUIDO NOS AUTOS – 

RECURSO DESPROVIDO.“3. A habilitação de crédito é incidente 

processual em ação de inventário, sendo processada em apenso aquele, 

nos termos do disposto no art. 642, caput e § 1º, do NCPC. Portanto, 

desnecessária a citação pessoal do requerido, bastando a intimação de 

seu procurador constituído nos autos da ação de inventário, através de 

nota de expediente, como ocorrido nos autos RECURSO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70070632492, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 09/11/2016)

(Ap 101438/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, 

Publicado no DJE 01/02/2017)

Assim, indefiro o pedido de intimação por edital, formulado às fls. 50/51.

Intime-se o Espólio requerido, por meio de sua patrona constituída na ação 

de inventário em apenso (Código 13943), para que se manifeste acerca do 

pedido de habilitação de crédito, no prazo de 15 dias úteis.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13943 Nr: 644-91.2004.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRRG, JAG, CLRG, TRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a inventariante, observando-se o endereço 
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informado à fl.88-verso, para que junte aos autos a guia do ITCD, com seu 

respectivo comprovante de recolhimento, ou declaração de isenção, no 

prazo de 15 dias, sob pena de remoção do encargo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89422 Nr: 1072-19.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdSS, ECDS, VLdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTDO, C-COLL, BACDSS, CDTELL, CPS, 

CCOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - OAB:, 

LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - 

OAB:11693-B, JOSÉ EDUARDO BENES ÍNACO - OAB:14.460/B, JOSY 

ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070, Otto Medeiros 

de Azevedo Junior - OAB:7.683 - MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes.Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito.De outra banda, consigna-se 

que os valores a serem depositados pela parte requerida deverão 

permanecer em conta judicial vinculada e somente serão levantados após 

demonstração de necessidade, ouvido o MPE e por meio de autorização 

judicial.Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Custas, se houver, pela parte requerida.Ciência ao MPE.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 18 de julho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3570 Nr: 2-17.1987.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DIAS DA MOTTA, YONNE DA MOTA, MILTON 

LAURO SCHMIDT, VERA REGINA DA MOTTA SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONATO, VILMA FERRETI DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ROSA SUCH - 

OAB:24740/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, Sueli Silveira 

Rosa - OAB:6.547 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AIRTON DIAS DA 

MOTTA, YONNE DA MOTA, MILTON LAURO SCHMIDT e VERA REGINA DA 

MOTTA SCHMIDT em face de JOSÉ DONATO e VILMA FERRETI DONATO, 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme se vê, às fls. 109/110 proferiu-se sentença, sendo que à fl. 122 

determinou-se o arquivamento do feito em decorrência da ausência do 

pagamento das custas, tendo sido cumprida a determinação em 

30/01/2009 e os autos desarquivados em 28/06/2018 a pedido da parte 

autora para que procedesse ao recolhimento das custas.

Desse modo, deixo de remeter os autos à Central de Arrecadação para 

cobrança de custas uma vez que o requerente já foi condenado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24164 Nr: 340-53.2008.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO SPIRONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51487 Nr: 4-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA CRUZ CANAVARROS, AURORA DA 

CRUZ, CECÍLIA NUNES DA CRUZ, IRENE DA CRUZ DE JESUS, BENEDITO 

NORBERTO DE JESUS, LUZIA NUNES DA CRUZ, HERALDINA DA CRUZ 

MOTTA, AGUEDA DA CRUZ CÂNDIDO, VALDEMAR MOTTA, EDINETE 

MACEDES DA CRUZ, GILBERTO DA SILVA, JOERSO NUNES DA CRUZ, 

LOURDES NUNES DA CRUZ, BRÍGIDA DA CRUZ VEIGA, LUCIMAR 

BONIFÁCIO GARCIA, MIGUEL VEIGA, JOANITA VEIGA DE SOUZA, 

CARLOS FERREIRA DE SOUZA, JOANICE VEIGA GARCIA, MARCIA 

TEODORA VEIGA, LINDOMAR DA CRUZ VEIGA, LUCINÉIA VEIGA 

SEVERO, JOSÉ SEVERO REINALDO, MIGUEL VEIGA FILHO, LINDACY 

VEIGA DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, LAZARO DA CRUZ 

VEIGA, DEUSITA ALVES DA CRUZ, THAYSA ALVES DA CRUZ, NAX 

SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS, ROBERTO MANOEL DE DEUS, 

JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA, Elizeu Nunes da Cruz, MARIA 

ANTONIA DA CRUZ, TEREZINHA FÉLIX SILVA CRUZ DE DEUS, NEUZA 

SILVA CRUZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, ALDINEIA APARECIDA MARTINS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMILHANO DA CRUZ E SILVA, ESMERALDA 

NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo de 05 dias, se manifestar nos autos, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito, conforme 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8662 Nr: 889-10.2001.811.0010

 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: JJBGAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4.112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Alvará de Autorização Judicial ajuizada por JOÃO JOSÉ 

BOSCO GOMES ARRUDA JÚNIOR, representado por MARIA STELA PAIM 

GOMES DE ARRUDA.

 Conforme se vê à fl. 25 proferiu-se sentença, sendo que às fls. 32/33 o 

feito foi arquivado provisoriamente em 12/12/2002 em decorrência da 

ausência do pagamento das custas, tendo sido desarquivado em 

12/07/2018.

Desse modo, deixo de remeter os autos à Central de Arrecadação para 

cobrança de custas, ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos 

termos do artigo 355 da CNGC.

Assim, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de 
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praxe.

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

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12332 Nr: 1237-57.2003.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6077 Nr: 2371-22.2003.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EMILIA DA SILVA, HELIO FIRMINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE 

CARVALHO - OAB:3.558/A, LEONIR GALERA MARI - OAB:3007, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7385 Nr: 134-59.1996.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA & BARRETO LTDA, LARES MATERIAIS P/ 

CONS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELÍCIO - 

OAB:4826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52562 Nr: 1135-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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 nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito, nos termos da 

determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 114-73.1993.811.0010

 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

 PARTE AUTORA: OFS, RDSF, AFDS, MRDCES, OFS, FRDS, IDSC, HFDS, 

VA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo de 10 dias, se manifestar nos autos, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito, nos termos 

da determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48145 Nr: 3429-79.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARCINO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122-A

 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, 

atualizando o débito e eventuais multas, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1015 Nr: 651-93.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOAL RENA DE LIMA, ALAN KARDEC 

MAUREZETTI FERREIRA, JANUÁRIO PRATI, MARIA DAS GRAÇAS SILVA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 323 de 519



o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes, e 

honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 13 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50533 Nr: 2366-82.2012.811.0010

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, VANIA RUIZ 

FERREIRA JAQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BONAFÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO 

- OAB:13090-A/MT, WALTER FERREIRA - OAB:1310-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1347 Nr: 836-68.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCESCANIA PEÇAS & SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIRIO GHISLENI ROSA - 

OAB:5.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1475 Nr: 1262-46.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI FRANCISCO DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DEGASPERY SILVA., JOSÉ FRANCISCO 

VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4099 Nr: 1747-46.1998.811.0010

 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): ANÍBAL MUZULLON, NILSON MUZULLON, 

ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE AQUINO - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3.568-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno o 

exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes, e 

honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4214 Nr: 1794-20.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPEMI SEGURADORA S/A CAPESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERJAC - COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA RIO DA CASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4746 Nr: 369-21.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA FINGER COSTA - 

OAB:30967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 113 Nr: 1375-97.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTRE RIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, E 

OUTROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 277 Nr: 1085-19.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMAI - SOCIEDADE DE MÁQ.IMPLEMENTOS 

AGRÍCULA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ARTHUR ESTEVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX DIAS - OAB:MT 1005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 879 Nr: 1280-04.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS JACIARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PASCHOAL GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 415-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

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 Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9904 Nr: 470-53.2002.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR ENAR DE VLIEGER, COMERCIAL AGROPECUÁRIA 

SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890, RODRIGO LEMOS CURADO - 

OAB:27.638/GO

 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, transcorreu o prazo solicitado às fls. 281. Assim, 

faço expedir intimação ao embargado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18978 Nr: 455-45.2006.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFA, CDFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ, EDRGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 455-45.2006.811.0010

Código 18978

VISTOS ETC,

 Defiro a cota ministerial de fl. 199.

Remetam-se os autos ao CEJUSC desta comarca para a realização de 

audiência de conciliação com a menor brevidade possível, pois o presente 

feito tramita há mais de 10 (dez) anos.

Havendo acordo, colha-se o parecer ministerial.

Após, imediatamente conclusos.

Atente-se a Srª. Gestora tratar-se de processo inserido na Meta-2 de 

julgamento do CNJ, devendo ser imposta a celeridade que o caso requer.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 17 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24600 Nr: 827-23.2008.811.0010

 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: ALZIRA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RIZZIERI GIUSSEPPE ALEGRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 827-23.2008.811.0010

Código 24600

VISTOS ETC,

 Cumpra-se integralmente a decisão proferida no feito em apenso, autos n° 
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455-45.2006.811.0010, Cód. 18978

Intimem-se.

Jaciara-MT, 17 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26762 Nr: 239-79.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Certifico e dou fé que, os presentes autos encontram-se aguardando 

recolhimento da guia de materialização da petição protocolada. Certifico 

ainda que, enquanto a guia não estiver devidamente recolhida não é 

possível proceder a juntada da petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60138 Nr: 3348-28.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVAL SOARES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO.Defiro o pedido de produção de prova 

oral postulada pelo embargante à ref. 37, a saber: oitiva das testemunhas 

a serem arroladas pelo postulante e, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 4 (quatro) de setembro de 2018, às 

14h30.A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na 

inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no 

art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.Fixo como ponto 

controvertido: a demonstração da boa-fé do autor nas aquisições dos 

imóveis à época do contrato de compra e venda firmado com o vendedor, 

bem como, a ciência ou não do embargante quanto à penhora dos imóveis 

objetos da lide pelo embargado.Intimem-se as partes e respectivos 

advogados para comparecerem à audiência.Intime-se a requerente por 

meio de seu advogado para apresentar o rol de testemunhas em até 15 

(quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, §§ 4º, 

observadas as disposições dos arts. 450 e 455, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão. Cumpra-se.Jaciara-MT, 18 de julho 

de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 132-59.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA BOCARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 132-59.2014.811.0010

Código 55612

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 137, intime-se a parte autora para, no 

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

extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4051 Nr: 1249-71.2003.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA E EMPREITEIRA ALVES 

DO CARMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Processo nº. 1249-71.2003.811.0010

Código 4051

Exequente: Caixa Economica Federal

Executados: Transportadora e Empreiteira Alves do Carmo Ltda e Outros

VISTOS ETC,

 Cumpra-se a decisão proferida nos embargos de terceiro em apenso, 

autos nº. 3348-28.2014.811.0010, Código 60138 (virtual).

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 18 de julho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51691 Nr: 235-03.2013.811.0010

 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: FÁBIO MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, Marcus Vinicius Gregório Mundim - 

OAB:14.235 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Processo nº 235-03.2013.811.0010

Código 51691

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 163.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, retirar os documentos 

em cartório.

Com a entrega dos documentos ao autor, certifique-se o necessário.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao 

arquivo, com baixa na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58086 Nr: 2154-90.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A, J.M. SONSIN - ME, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17497

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 
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de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29434 Nr: 2250-81.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUÍSIO BRÁS ALVES, ALUISIO BRÁS 

ALVES, SILVANIA ROSALINA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a distribuição da carta 

precatória de fls. 116 e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52555 Nr: 1128-91.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA 

LTDA, CARLON VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, JOSE NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO - OAB:3188 -MT

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela autora para condenar os requeridos, de forma 

solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), danos estéticos no montante de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do 

evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária a partir desta 

sentença, pelo INPC (Súmula nº 362/STJ), bem como, reparação por danos 

morais a serem apurados em procedimento de liquidação.Com relação à 

reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

reconvinte, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno os réus, solidariamente, ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no 

patamar equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56112 Nr: 569-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:21.801/CE, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990 MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610, Giorgia Manuela David Iorck 

Menusi - OAB:14556

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXNTITO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Revogo a liminar de fl. 29. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2°, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado e 

nada postulado pelas partes, certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 

24 de maio de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51232 Nr: 3132-38.2012.811.0010

 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: CRISTOVÃO DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3132-32.2012.811.0010

Código. 51232

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 129/130.

Cite-se o requerido para se pronunciar acerca da habilitação da herdeira 

Ozana Pereira Gomes, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o 

art. 689, do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25732 Nr: 2199-07.2008.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F DE ARAÚJO COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2199-07.2008.811.0010

Código 25732

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fls. 72, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível constatar veículo passível de penhora 

em nome dos executados, pois, não há veículos registrados no CNPJ 

informado e o veículo registrado no CPF já se encontra restringido nos 

autos.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 17 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24445 Nr: 656-66.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA GEAN MENDES DE SOUZA LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Processo nº. 656-66.2008.811.0010

Código nº. 24445

Exequente: Vera Gean Mendes de Souza Leitão

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 246/248.

Jaciara-MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 48906 Nr: 602-61.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 602-61.2012.811.0010

Código nº. 48906

Exequente: Elizeth da Silva Prado

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação quanto ao pagamento das RPV’s, expedidas às fls. 145/147.

Após, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta bancária para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 114219 Nr: 3058-71.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do Provimento n. 52/2007, impulsiono os autos com vistas ao 

representante do Ministério Público a fim de que se manifeste sobre o 

pedido de ref. 21.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 18 de julho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 3511-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.274

 O pedido de revogação de prisão preventiva, não trouxe com ele qualquer 

fato novo que pudesse dar ensejo à revisão da decisão anterior que 

decretou a prisão, razão pela qual o pleito merece ser indeferido, pelos 

mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior. .... Até o presente 

momento, os mesmos elementos indiciários que existiam nos autos quanto 

à autoria do delito por parte do requerente no momento da decretação da 

prisão preventiva permanece inalterado. Portanto, na hipótese sob análise, 

entendo que não houve alteração fática que justifique a revogação. Ainda 

há que se consignar que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal 

concede a possibilidade de prisão preventiva aos crimes dolosos punidos 

com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, fato este que respalda 

ainda mais a decisão pela manutenção do requerente em segregação 

cautelar, tendo em vista que ao acusado foi imputada a pratica do crime 

previsto no artigo 217-A, c/c artigo 71, parágrafo único, ambos do Código 

Penal.Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do 

pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem 

incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da 

lei penal.Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados 

pessoais do requerente, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de FABIANO VINISKI BENTO e, consequentemente, mantenho a 

prisão cautelar.Por fim, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/08/2018 às 16h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALIA DA SILVA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 14246416.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000064-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 14258458 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN JOSE DOS SANTOS GOUVEIA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: EMILLY 

SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: EMILLY 

SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001665-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MARCOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB: MT11156/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA IONE DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para retirar certidão de crédito que encontra-se nesta 

secretaria. Posto isto encaminho os autos ao aquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 . 

1000800-08.2017.8.11.0010 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, 19 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14272586 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000901-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

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 DESPACHO Processo: 

1000901-45.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CELSON WAGNEI DE MORAES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I. Forte no cálculo da 

contadoria do juízo e planilha apresentada pela parte executada, ACOLHO 

a impugnação apresentada para declarar excesso de execução. II. 

Verifica-se que a parte devedora promoveu tempestivamente o pagamento 

voluntário da condenação imposta, não havendo que se computar a multa 

de 10% por descumprimento, prevista no art. 523, § 1º do CPC, como 

pleiteia a parte exequente. III. Ainda, não há que se falar em honorários 

nesta fase. IV. Considerando, no mais, que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. V. 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. VI. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

PARTE EXECUTADA proceda ao levantamento dos valores excedentes 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. 

VII. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, 

desde que este tenha procuração especial para tanto. VIII. Dê-se baixa em 

eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IX. Atente-se para 

adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. X. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

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

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000225-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINHA DE ASSUNCAO COLMAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000225-63.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CLARINHA DE ASSUNCAO 

COLMAM EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 
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Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000229-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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: 

1000229-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DANIEL JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000320-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JESSIKA MARQUES PEREIRA Vistos. 

Condedo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para citação da parte 

executada. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BEVILAQUA BANDIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000329-89.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: BRUNO BEVILAQUA BANDIERI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Resta impossível o cumprimento da obrigação, conforme 

demonstrado pela parte executada. Deverá a parte exequente requerer 

medida diversa que entender cabível, a exemplo de proposta de acordo 

incluindo a multa por descumprimento, caso queira, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Nada sendo requerido, designe-se audiência para tentativa de 

acordo entre as partes, conforme pauta da conciliadora. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BRUNO SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000115-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ALEX BRUNO SIQUEIRA Vistos, etc. Em princípio, 

incumbe à parte reclamante a indicação do endereço da parte requerida, 

não cabendo esta providência ao Juízo, nem se aplicando 

subsidiariamente o CPC sobre o ponto, nos termos do art. 14, § 1º, I, da Lei 

n.º 9.099/95. A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário somente é 

possível em hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte interessada 

demonstrar que esgotou os meios disponíveis para localizar a parte 

adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam a precípua função de 

entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, em termos de 

duração razoável do processo, as partes também possuem obrigações a 

cumprir em prol da celeridade processual. Tal conclusão é corroborada 

pelo artigo 18, § 2º, da mesma lei, que denota a celeridade que deve reger 

os procedimentos do JEC, sem prejuízo da parte que não conhece o 

endereço do outro litigante optar pela justiça comum (art. 3º, § 3º, da Lei 

9.099/95). Assim, com fundamento nos princípios que regem o 

Microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), INDEFIRO 

o pleito de buscas no caso e concedo o prazo de vinte dias para que a 

parte indique o correto endereço para citação, sob pena de extinção. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDITH DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000117-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: DEUSDITH DA SILVA LIMA Vistos, etc. Em 

princípio, incumbe à parte reclamante a indicação do endereço da parte 

requerida, não cabendo esta providência ao Juízo, nem se aplicando 

subsidiariamente o CPC sobre o ponto, nos termos do art. 14, § 1º, I, da Lei 

n.º 9.099/95. A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário somente é 

possível em hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte interessada 

demonstrar que esgotou os meios disponíveis para localizar a parte 

adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam a precípua função de 

entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, em termos de 

duração razoável do processo, as partes também possuem obrigações a 

cumprir em prol da celeridade processual. Tal conclusão é corroborada 

pelo artigo 18, § 2º, da mesma lei, que denota a celeridade que deve reger 

os procedimentos do JEC, sem prejuízo da parte que não conhece o 

endereço do outro litigante optar pela justiça comum (art. 3º, § 3º, da Lei 

9.099/95). Assim, com fundamento nos princípios que regem o 

Microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), INDEFIRO 

o pleito de buscas no caso e concedo o prazo de vinte dias para que a 

parte indique o correto endereço para citação, sob pena de extinção. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000378-33.2017.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA DE OLIVEIRA 

ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000989-83.2017.8.11.0010. REQUERENTE: EDVALDO FRANCISCO 

BATISTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Ao MPE para manifestação. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HELIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000119-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: FRANCISCO HELIO DE ARAUJO 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. Sem 

prejuízo, cite-se no endereço indicado - id. 14254191. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000760-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FEITOZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000760-26.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA EXECUTADO: ELIAS FEITOZA DA SILVA Vistos. Concedo o 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias à parte exequente. Decorrido o prazo 

sem manifestação da parte, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO MILITAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000386-10.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: PARANA COMERCIO DE PECAS 

E SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: SEVERINO MILITAO 

Vistos. Não reputo demonstrada a condição de ME ou EPP, vez que esta 

deve ser comprovada por documento hábil e atualizado, nos termos do 

Enunciado n.º 135 do FONAJE. Manifeste-se a parte sobre a competência 

deste juízo para processar e julgar a ação, nos termos do art. 10 do CPC e 

art. 4º, I, da Lei n.º 9.099/95, tendo em vista o endereço da parte 

executada. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da falta 

e manifestação, bem como, sem prejuízo, citação da parte devedora. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000144-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: CRISTIANO ANTONIO GOMES Vistos. Intime-se a 

parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000100-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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: 

1000100-95.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA NIUZA PEREIRA DE 

JESUS EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
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pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000237-77.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Manifeste-se a parte 

exequente sobre os valores depositados no prazo de cinco dias, ciente de 

que seu silêncio será considerado concordância, com a consequente 

homologação do cálculo, expedição do alvará de levantamento e extinção 

da execução pelo cumprimento. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000800-08.2017.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIANA AMARO DA SILVA 

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: 1000209-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARI NITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOLY SCHON (REQUERIDO)

ROSMARY BUSTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000209-46.2017.8.11.0010. REQUERENTE: GENEZIO DARI NITSCHE 

REQUERIDO: LOLY SCHON, ROSMARY BUSTO Vistos e etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

irresignação, através de objeção de não-executividade oposta por LOLY 

SCHON e ROSMARY BUSTO, contra decisão proferida no presente feito, 

movido por GENEZIO DARI NITSCHE. Passo a análise de MÉRITO. Os 

pedidos dos excipientes são improcedentes. Os excipientes alegam 

matéria de ordem pública, em síntese aduzem irregularidade no processo 

de execução, alegando que o título não era exigível quando do pedido de 

cumprimento de sentença. Existem questões e matérias que podem ser 

arguidas e conhecidas de ofício a qualquer tempo pelo juiz. Tais matérias 

são as chamadas de matérias de ordem pública, que não podem ser 

atingidas pela preclusão. Sendo assim, quando instaurada uma relação 

processual de execução, de maneira esporádica pode ocorrer a 

possibilidade de erro no juízo de admissibilidade. Consequentemente, não 

se atendendo os requisitos essenciais para a execução do título — 

liquidez, certeza e exigibilidade — e não observando as matérias relativas 

à admissibilidade, não é correto o executado sofrer qualquer tipo de 

constrição patrimonial para posteriormente poder alegar a carência do 

título, ou sendo detectado o vício menos evidente já quando esgotado o 

prazo para se defender, o executado não os possa alegar. Nesses 

casos, é utilizado uma petição simples, consequência de uma elaboração 

doutrinária chamada de exceção de pré-executividade, também 

classificada como defesa endoprocessual. Todavia no presente caso a 

parte alega matéria de ordem pública em uma situação que não condiz com 

os requisitos do instrumento processual, alega que houve irregularidade 

no processo de execução, porém que não prospera conforme abaixo 

delineado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que não assiste razão aos excipientes. Isso porque, de acordo com as 

próprias razões apresentadas pelos excipientes é certo que o objeto da 

avença lançada no ID 5534909 de 16.03.2017, previu em sua cláusula 4ª, 

obrigação de fazer de sua responsabilidade, com prazo para cumprimento 

em 30 (trinta) dias, sendo certo que até a presente data não houve 

comprovação de seu cumprimento pelos mesmos que, apesar de 

intimados se mantém inertes, neste particular. Ademais, a cláusula 5ª da 

citada avença, previu a hipótese de rescisão da mesma no caso de 

inadimplemento ou cumprimento parcial, como ocorreu no presente caso, 

não havendo o que se falar em irregularidades. Sem maiores delongas, 

como exposto acima, o título goza de exequibilidade, bem como, já se 

encontra satisfeito em todos os seus aspectos, haja vista a penhora 

realizada nos autos, bem como, a informação do excepto nas petições de 

ID. 12106514 e 12169171, dando conta da transferência da unidade 

consumidora nº. 6/2069924-5. Assim, não restando alternativa senão 

reconhecer como devido o valor fundado na avença celebrada, a 

improcedência dos pedidos da exceção manejada é medida imperiosa. 

Outrossim, considerando a informação do depósito de R$ 500,00 

(quinhentos reais) realizado pelos excipientes em 15.06.2017, tenho que 

este valor deve ser ressarcido aos mesmos, sob pena de enriquecimento 

ilícito do excepto. Ademais, assim de manifestou o excepto: Ainda, os 

valores depositados no dia 15.06.2017 no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) estão disponíveis para restituição na conta bancária indicada pelo 

LOLY SCHON e ROSMARY BUSTO, oportunamente. Nesse sentido, deve 

o valor ser restituído aos excipientes, em conta bancária a ser indicada 

pelos mesmos. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exceção de pré-executividade. INTIME-SE os 

excipientes para apresentarem os dados bancários para a restituição do 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo o excepto providenciar a restituição, após a providência dos 

excipientes, em igual prazo, mediante comprovação nos autos ou 

justificando a impossibilidade de fazê-la. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000322-63.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS 

Vistos, etc. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo 

automotor cujas informações foram extraídas do sistema “Renajud”, que 

poderá ser encontrado no endereço indicado. Fica desde já a parte 

exequente nomeada como depositária fiel do bem e responsável pelos 

encargos legais, até determinação ulterior. Após a lavratura do termo ou 

do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada 

em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre as partes. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o art. 53, § 1º 

da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade 

em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem prejuízo, 

determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir as 

determinações contidas no art. 872 do CPC. Com a juntada do auto de 

avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem da avaliação no 

prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDIGAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001110-14.2017.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE EDIGAR DOS SANTOS 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. 

Ainda, a teor do que dispõe o art. 10 do CPC, bem como art. 4º, I, da Lei 

n.º 9.099/95, manifeste-se a parte exequente sobre a competência deste 

Juízo para processas e julgar o feito, tendo em vista o endereço da parte 

executada, tudo no prazo de quinze dias. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-18.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000336-18.2016.8.11.0010. REQUERENTE: TULLYO REGIS DAVID DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Merecem 

acolhimento os embargos de declaração opostos pela parte reclamante, 

em vista da evidente omissão na decisão que extinguiu a execução, cuja 

obrigação exequenda foi julgada satisfeita sem considerar o saldo 

remanescente. É que intimada a adimplir o débito exequendo de R$ 

13.676,59, veio a parte executada aos autos apresentando comprovante 

de depósito parcial, no valor de R$ 11.064,97, sem apresentar qualquer 

cálculo, reservando-se no direito de impugnar a execução no prazo legal. 

Aliás, havendo excesso de execução, estes deverão ser discutidos pela 

via própria, em sede de embargos à execução de sentença, nos termos 

do art. 52, IX, "b", da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, ACOLHO os presente 

embargos de declaração. Em termos de prosseguimento da execução, 

determino a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do 

débito. Com o cálculo, vista as partes para manifestação em cinco dias.. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001141-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE LEMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001141-34.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSENETE LEMES DE ALMEIDA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 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. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por 

ROSENETE LEMES DE ALMEIDA, em face de MUNICÍPIO DE JACIARA – MT. 

Relata a parte autora que é servidora pública municipal e possui diversos 

descontos por empréstimo consignado em folha de pagamento por 

convênio entre o Município de Jaciara e instituições financeiras, sendo que 

a reclamante grande parte de seus vencimentos comprometidos nas 

referidas consignações. Pretende a limitação em 30% dos empréstimos 

consignados realizados em sua folha de pagamento, bem como, 

indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do juizado 

especial cível para o processamento da causa, em vista da necessidade 

de reconhecimento de interesse na lide da Caixa Econômica Federal, que 

por se tratar de empresa pública federal, tem o foro competente para o 

processamento da demanda junto a Justiça Federal, bem como, sua 

ilegitimidade passiva para responder a ação, pugnando no mérito pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Assim sendo, a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da pessoa, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência 

absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve 

ser declarada de ofício.” Com efeito, em se tratando de contrato em que 

existe a participação da empresa pública federal do Banco da Caixa 

Econômica Federal, sendo ainda que a discussão que objetiva a presente 

é referente a valores aos quais constariam do contrato de financiamento, 

forçoso reconhecer que a presente se trata de litisconsórcio necessário, 

ante o prescrito no art. 114 do Código de Processo Civil, assim escrito: 

“Art. 114. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou 

pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo 

uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença 

dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.” De acordo 

com o inciso IV do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: “ IV - quando sobrevier qualquer dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 333 de 519



impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;” Já o art. 8º assim prevê: “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.” A Turma Recursal, assim 

manifestou sobre o tema em debate: Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DEMORA EXCESSIVA NA 

ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA - INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL COMO LITISONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO 

PARA INTEGRAR A LIDE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA 

MANTIDA. Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais, quando integrante no polo passivo da demanda 

pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece 

acolhimento tal prejudicial de mérito arguida pela parte recorrida, de 

necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a 

referida empresa e a Caixa Econômica Federal, uma vez que, o conjunto 

probatório formado nos autos demonstra que o atraso na entrega do 

imóvel comercializado com a parte recorrente teve o beneplácito do 

Agente Financeiro. É que, segundo apurado ao longo da instrução 

processual, a Caixa Econômica Federal, no caso aqui registrado, não se 

limitou a atuar como agente financiador da construção, mas sim, detinha 

ativa participação na execução do projeto imobiliário, com a incumbência 

de fiscalizar o cronograma de execução da obra e avaliar acerca da 

possibilidade de prorrogação do prazo de sua conclusão, fator contratual 

este que levou à parte recorrida a demorar na entrega do imóvel 

negociado com a parte recorrente. Por isso, entendo que a figura 

processual do litisconsórcio passivo necessário está evidenciada, ante o 

prescrito no art. 47 do Código de Processo Civil, assim escrito: Art. 47. Há 

litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza 

da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da 

citação de todos os litisconsortes no processo. Em consequência, e 

considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na Justiça Federal, 

obrigo-me a reconhecer a incompetência jurisdicional do Juizado Especial 

Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua 

extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV 

do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Anoto ainda, que a incompetência absoluta, 

como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código 

de Processo Civil.” (Turma Recursal Única – Estado de Mato Grosso. 

Recurso Cível Inominado de nº 0018946-83.2013.811.0001. Relator Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento em 22.07.2014). (Grifou-se e 

negritou-se) No mesmo sentido, não é outro o entendimento dos tribunais 

pátrios: DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que 

a presunção de pobreza é relativa, sendo possível o indeferimento do 

pedido de assistência judiciária caso verifique a existência de elementos 

que invalidem a hipossuficiência declarada (AgRg no AREsp nº 

820.085/PE, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 16.02.16). 2. Na hipótese, 

satisfatoriamente demonstrada a necessidade de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual concedo tal benesse e 

conheço do recurso de apelação. 3. A limitação da prestação a 30% do 

vencimento do autor é consequência lógica da pretendida unificação dos 

empréstimos consignados. Sendo a CEF a instituição bancária 

responsável pela concessão do empréstimo e respectiva liberação dos 

valores ao correntista, a ela cabe o recálculo da dívida, para que a 

prestação se adeque ao montante entendido pelo autor como razoável, 

mesmo que isso implique em dilação do prazo para pagamento. 4. Não é 

razoável sustentar que a União, na qualidade de empregadora, participe 

das tratativas de recálculo de dívida contraída por um seu funcionário 

perante instituição bancária. Antes, à União coube impor tal limitação de 

desconto não acima de 30% dos vencimentos do servidor, tão somente. 5. 

Nessa ordem de ideias, afigura-se legítima a presença da CEF no polo 

passivo desta demanda e resta caracterizada a causa de pedir. 6. No 

mais, a simples alegação de eventual endividamento excessivo não é 

suficiente, por si só, para justificar a antecipação dos efeitos da tutela 

objetivada. 7. A prova dos autos não demonstra satisfatoriamente que as 

parcelas dos empréstimos consignados ultrapassam o percentual máximo 

de 30% do vencimento do servidor. Precedentes do STJ e desta Corte 

Regional. 8. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - AC: 

00047237620144036103 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/03/2017) (Grifou-se e 

negritou-se) Em consequência, e considerando que a Caixa Econômica 

Federal tem foro na Justiça Federal, reconheço a incompetência 

jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta 

reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem resolução do seu 

mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. 

Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por 

que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a existência 

de litisconsórcio necessário entre a parte reclamada e a Caixa Econômica 

Federal que tem foro na Justiça Federal. Ante o exposto, ACOLHO a 

preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a necessidade de reconhecimento de 

existência de litisconsórcio necessário entre a parte reclamada e a Caixa 

Econômica Federal para comporem a presente, que por se tratar de 

empresa pública federal, cujo foro competente para julgá-la é a Justiça 

Federal, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei 

n.º 9.099/95. 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: 1001192-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001192-45.2017.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTIANE MARIA DE 

MEDEIROS BUENO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 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. Trata-se de ação de ação de cobrança 

proposta por CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO, em desfavor de 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Relata a parte autora que é servidora pública 

municipal, compondo o quadro de professores da municipalidade, 

almejando receber o pagamento do terço constitucional de férias sobre a 

integralidade de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do estabelecido no 

artigo 54, I, da lei municipal nº 1.211/99, referente aos períodos aquisitivos 

de 2013 a 2017, resultando no valor total de R$ 1.849,83 (mil, oitocentos e 

quarenta e nove reais e oitenta e três centavos). Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que para a concessão 

do período estendido de férias de 45 (quarenta e cinco) dias e seu 

respectivo terço constitucional, se faz necessário o exercício em unidade 

escolar, bem como, a realização de requerimento administrativo, o que não 

fora observado pela parte autora, não havendo assim o dever do 

pagamento. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. 

É o breve relato. Decido. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade 

de seus argumentos alegados, vez que tais 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 da autora trazido com 
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a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora faz jus a percepção do terço constitucional (1/3) de férias sobre a 

integralidade de 45 (quarenta e cinco) dias. Em análise dos autos, verifico 

que a parte reclamada ao contestar, admite como verdadeira a concessão 

do terço constitucional de férias sobre a integralidade de 45 (quarenta e 

cinco) dias, nestes termos: Vejamos. De fato, a legislação municipal do 

Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Educação Básica do 

Sistema Público Educacional do Município de Jaciara, Lei Municipal n. 

1.211/2009 (Doc. junto), prevê em seu art. 54, as férias anuais de 45 dias, 

no entanto, este direito está condicionado ao cumprimento do requisito do 

profissional da categoria exercer efetivamente suas atividades dentro de 

uma unidade escolar, devendo comprovar tal condição. Diante do trecho 

supramencionado, verifica-se que a própria parte ré admite como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, no que concerne a concessão de 

férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, porém, condicionado ao 

cumprimento do requisito profissional. O artigo 389 do Código de Processo 

Civil disciplina a respeito da confissão da seguinte maneira: Art. 389. Há 

confissão, judicial ou extrajudicial, a parte admite a verdade de fato 

contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. O artigo 374 do 

Código de Processo Civil prescreve que independem de prova 

determinadas circunstâncias que ocorrem no processo, vejamos: “Art. 

374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma 

parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos, no processo, 

como incontroversos;” Logo, por força dos disposit ivos 

supramencionados, tais fatos não dependem mais de prova. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois o art. 54 da Lei 

Municipal 1.211/2009, assim prescreve: Art. 54 O Profissional da 

Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais: I 

- de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, da seguinte forma: a) 15 

(quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário 

escolar; b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo 

com o calendário escolar. II - de 30 (trinta) dias para os demais 

Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias 

anuais. § 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da 

unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme 

escala. § 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço, 

observadas as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais. § 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta 

necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. No caso 

em análise, extrai-se do documento “Recibo de Pagamento de Salário” 

trazido aos autos no ID 11252087, que a parte autora exerce o cargo de 

"Professor", bem como, durante todos os períodos reclamados (2013 a 

2017) exerceu suas atividades na Escola Municipal Maria Vilany 

Delmondes, conforme se infere do campo "Local de Trabalho", ou seja, a 

mesma preenche os requisitos da citada lei municipal para o gozo de 

férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias e seu terço constitucional 

(1/3). Logo, por força do art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil, 

tenho que a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito. A propósito, assim tem se posicionado o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema: RAC - AÇÃO DE 

COBRANÇA - A parte autora, na qualidade de servidora pública municipal, 

na função de professora, desde a data de 21 de janeiro de 2005, gozou 

suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), referentes aos últimos 5 

(cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço constitucional 

correspondente a 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento do terço 

constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o 

mês de julho. Por fim, requer seja o requerido condenado ao pagamento do 

terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias, retroativos aos 

últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao 

pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a que se refere o artigo 7º, 

inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade de fruição das férias 

(quarenta e cinco dias), ainda que desdobrada em dois períodos, na 

ocasião das férias vindouras - Sentença que julga PROCEDENTE O 

PEDIDO formulado por Eliene Angélica Barboza em face do Município de 

Primavera do Leste (MT) e CONDENO o ente municipal ao pagamento do 

terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da prolação da sentença 

condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de fazer, 

consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a mais 

do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. (Apelação / Remessa Necessária 

96335/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, ) Ação 1ª Instância: Ação ordinária de cobrança - 

Objeto: Pagamento de 1/3 de férias - 2008 a 2012 - servidora pública 

municipal, na função de professora, desde 12 de julho de 2005, gozou 

suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), referentes aos últimos 5 

(cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço constitucional 

correspondente a 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento do terço 

constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o 

mês de julho - Pedido: requer seja o requerido condenado ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias, retroativos aos 

últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao 

pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a que se refere o artigo 7º, 

inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade de fruição das férias 

(quarenta e cinco dias), ainda que desdobrada em dois períodos, na 

ocasião das férias vindouras. - Decisão: Procedente o pedido (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ) Ademais, diferente do alegado pela parte 

reclamada, não há na citada Legislação Municipal (Lei Ordinária 

1.211/2009), qualquer menção a prévio requerimento administrativo para a 

concessão do citado benefício, conforme se infere da Seção II – DAS 

FÉRIAS. Portanto, considerando que a Lei Ordinária Municipal concedeu o 

período de férias anuais remuneradas aos professores, em efetivo 

exercício, de 45 (quarenta e cinco) dias, com, pelo menos, um terço a 

mais, deve o adicional ser calculado sobre a totalidade desse lapso 

temporal. Ante o exposto, julgo 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 do terço 

constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos (2013 a 2017), até a data da 

prolação da sentença condenatória; e 2 - determinar a obrigação de fazer, 

consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a mais 

do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

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: 

1000218-71.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SEBASTIAO FERREIRA 

BARBOSA EXECUTADO: BANCO BRADESCARD 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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SOARES BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000557-30.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CLEIDE SOARES BARRETO 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: 1000996-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILEIA MORAIS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000996-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DEUZILEIA MORAIS SIQUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 46/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Marcos Yoshio Maeda, , matrícula 34519, 

Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário do Juizado Especial 

Cível e Criminal desta Comarca , estará afastado de suas funções por 

motivo de licença compensatória no dia 20/7/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Irineu Batista Filho , matrícula n. 3706, Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer cumulativamente a Função de Gestor 

Judiciário Substituto do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca , 

no dia 20/7/2018 ;

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

Juara-MT, 19 de julho de 2018

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000409-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL SANTIAGO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000409-92.2018.8.11.0018 RÉU: FUNDO DO REGIME 

GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos etc. Analisando os autos observo 

que apesar de ter aportado nos autos o requerimento de benefício 

previdenciário, o autor deixou de comprovar o indeferimento 

administrativo. Assim, intime-o para emendar a inicial, sanando a 

irregularidade acima apontada no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321 do CPC/2015 e sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. JUARA, 20 de junho de 2018 FABRICIO 

SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 95301 Nr: 4251-34.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ..DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

existência do dever de indenizar da parte requerida. Contudo, DEFIRO a 

produção de prova pericial pela parte requerida. Ato Continuo, INDEFIRO o 

pedido da requerente para a colheita do depoimento pessoal do requerido, 

tendo em vista que o mesmo não presenciou o fato narrado não sendo 

justificado sua oitiva.Para tanto, nomeio, como perito, o médico Dr. Áureo 

de Souza Brito, que atende na Policlínica São Vicente desta comarca, o 

qual deverá ser intimado da nomeação, bem como para informar a este 

juízo a data e o horário para a realização da perícia médica, devendo o 

mesmo ser intimado para a conclusão do laudo no prazo de máximo de 60 

(sessenta) dias. Demais disso, considerando que a parte requerida não é 

beneficiária da justiça gratuita, quando intimado o perito deverá informar o 

valor que entender ser devido para confecção do laudo pericial, devendo 

a parte requerida proceder ao recolhimento de tal montante na conta única 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.Apresentado o laudo pericial, o Juiz 

determinará a expedição de alvará eletrônico em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos.Deverá o perito 

responder aos seguintes quesitos:a) O periciando sofre de alguma 

incapacidade? b) É possível afirmar que essa incapacidade é decorrente 

de acidente de trânsito?c) Em caso afirmativo a pergunta anterior, qual foi 

o membro ou membros afetados? d) O periciando sofreu perda anatômica 

e ou funcional de algum membro? e) Essa perda é permanente? f) O 

periciando é acometido de alguma lesão neurológica em razão dessa 

incapacidade? g) Dado o quadro clínico do periciando e lesão por ele 

sofrida em qual subitem da tabela da Lei 6.194/74 seria enquadrado o 

periciando (percentual de perdas), se houver?INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do 

CPC/2015.Providencie-se o necessário para a realização do 

ato.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 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: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 268, intime-se o requerido para que 

manifeste o seu interesse na oitiva de Juliano de Arruda Vargas, 

apresentando, se positivo, o novo endereço deste, sob pena de 

preclusão.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se e intimem-se as 

partes para que apresentem as suas alegações finais, dando-se vista, em 

seguida, ao Ministério Público.

Caso contrário, ou seja, com a apresentação do endereço de Juliano, 

expeça-se carta precatória para a sua oitiva, intimando-se as partes e 

consignando que as mesmas deverão acompanhar o ato diretamente no 

juízo deprecado.

No mais, atendido o pedido ministerial de fl. 277, encaminhem-se os autos 

ao “parquet” para que se manifeste acerca do pedido de ref. 120, 

consignando a urgência eis que refere-se às férias escolares do menor, 

que já estão ocorrendo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76002 Nr: 228-79.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Bassiquete da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

julgamento de mérito, ante a falta de provas da condição de segurado 

especial.Isento a parte Autora quanto ao pagamento das custas 

processuais e honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 2515-25.2010.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o teor da petição de fls. 198, afere-se que a procuração de 

fls. 13 não tem poderes para receber valores depositados, motivo pelo 

qual indefiro o pleito retro.

Intime-se a parte autora para querendo se manifestar em 05 (cinco) dias.

Quedando-se inerte, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108245 Nr: 2241-80.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina Perussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório às fls. 113, bem como a declaração da parte 

autora que não possui mais interesse no prosseguimento do feito, não 

havendo a citação da parte requerida, prescindivel sua manifestação, 

motivo pelo qual, revogo a liminar (ref:04), HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA E JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil, “proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Comunique-se o Cartório Distribuidor.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43885 Nr: 996-44.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilalza da Silva Lourenço

 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:

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que os RPVS às fls. 162/163, estão de 

acordo com a sentença proferida (fls. 155/157).

Diante disso, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em favor 

do exequente, a quantia disponível às fls. 169/170 devendo o montante 

ser transferido para a conta bancaria: Banco do Brasil S/A; Agência nº 

2836-3; Conta Corrente nº 5.780-0; Titularidade de Jorge Balbino da Silva; 

CPF nº 015.477.068-05.

Uma vez expedido o alvará, INTIME-SE a parte pessoalmente desta 

decisão.

Serve a presente como Mandado/Ofício.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35332 Nr: 2890-60.2009.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanei de Brito Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Vistos etc.

Ante a divergência de contas informadas às fls. 183/184 e202, intime-se a 

parte autora através de seus advogados para que informem a conta 

bancária para transferência de valores em 05 (cinco) dias.

Na hipótese de quedar-se inerte, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70689 Nr: 1627-80.2015.811.0018

 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
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 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Juntada de Mandado de Citação acostado às folhas 

193/194 (ref.: 101), cuja certidão restou negativa para a citação do 

requerido, procedo a intimação da parte autora, para requerer o que de 

direito no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39389 Nr: 3409-98.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercedes Benz Leasing do Brasil 

Arrendamento Mercantil S.A

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

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Furtado Loubet - 

OAB:9444, Pithan & Loubet - OAB:065/97, Wilson Vieira Loubet - 

OAB:4899

 DESPACHO

Defiro o pedido de f. 88 na forma requerida.

Proceda-se com o necessário.

Após arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 92626 Nr: 2974-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U TÓ R I A

As partes pugnaram pela produção de provas, elencando dentre elas a 

testemunhal.

Acolhendo o pedido DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a 

data de 06.09.2018 às 17h.

Fixo o prazo 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). 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.: 105059 Nr: 618-78.2018.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

Carta Precatória com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90773 Nr: 2028-11.2017.811.0018

 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): A. A Martins Azoia - ME, Antonio Aparecido 

Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a certidão 

do oficial de justiça negativa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41856 Nr: 2289-83.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a 

correspondência devolvida com informação "desconhecido" (fl.71), no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63674 Nr: 1072-97.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação 131/139, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65122 Nr: 2364-20.2014.811.0018

 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: Vergilio Smith Cardaval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzilene de Fátima Nunes Alvorado-EPP, Solon 

Augusto de Moraes

 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:, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 
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Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do CPC, condenando o requerido SOLON AUGUSTO DE MORAES ao 

pagamento de:I)R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético 

com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença;II)R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, devidamente corrigidos e 

com juros de 1% ao mês desde a presente data (Súmula 362 do STJ e 

REsp nº 903.258/RS);III)R$ 9.565,00 a título de dano material, corrigidos 

monetariamente a partir do evento danoso, acrescido de juros legais a 

partir da citação;Condeno o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no montante de 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, art. 85, do 

NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 4086-26.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luís Xavier

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18.09.2018, às 13h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (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.

 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).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61519 Nr: 4140-89.2013.811.0018

 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: Adriana Tondim Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Para dar prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 04.09.2018 às 15h00min.

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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1695-69.2011.811.0018

 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: Maria Izaura Vieira Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara, Banco Semear 

S/A, Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarine Garcia - 

OAB:10.133, Fabio Souza Ponce - OAB:, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A, Flaida Beatriz Nunes de Carvalho - OAB:96864/MG, 

Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, Raiane Rossetto Steffen - 

OAB:13371, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OABMT16308-A, 

Vagner Spiguel Junior - OAB:12209

 Considerando que a publicação fl.318 DJE nº 10278, não constou o 

patrono do requerido Banco Pananmricano S/A, promovo nova publicação 

para intimação do nobre advogado Dr. Felipe Andres Acevedo Ibañez, do 

teor da sentença fl.307/316.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA 01231183101 - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIMODE ROUPAS S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Cert idão Processo: 

1000382-12.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Considerando a devolução 

da correspondência – AR sem o devido cumprimento em razão da 

divergência de endereço indicada na inicial e o assinalado no sistema PJe, 

bem como o exíguo prazo para cumprimento da antecipação de tutela 

deferida nos autos, cancelo a audiência para 31/07/2018 às 09:00 horas, 

designando para a data de 25/09/2018 às 08:40 horas. JUARA, 19 de julho 
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de 2018 MARCOS YOSHIO MAEDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73942 Nr: 3143-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Weizmann da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO WEIZMANN DA SILVA, Cpf: 

02117441157, Rg: 1762770-2, Filiação: Clarice Terezinha Weizmann da 

Silva e José Zilton Cassimiro, data de nascimento: 27/01/1987, 

brasileiro(a), natural de Feira Nova-CE, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...] no dia 15 de dezembro de 2013, por volta das 

21h30min, na Cadeia Pública de Juara/MT, os acusados ofenderam a 

integridade corporal do reeducando Aderval de Souza dos Reis, conforme 

autos de exame [...]

Despacho: Vistos em correiçãoDefiro o requerimento Ministerial, devendo 

ser juntado no presente procedimento cópia da denúncia oferecida pelo 

Ministério Público nos autos de código 64208, bem como os autos 

remetidos à distribuição para retificação do procedimento na capa dos 

autos e no sistema Apolo.Após o cumprimento da decisão supra, 

expeça-se ofício à SEJUDH para que tal órgão informe a este Juízo se o 

acusado Cristiano Weizmann da Silva encontra-se preso no estado de 

Mato Grosso.Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem 

necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se. 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, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 05 de junho de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 110581 Nr: 3217-87.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Civil de Juara MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anesio da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788

 Vistos etc,

Trata-se de pedido de retirada de tornozeleira eletrônica proposto pela 

defesa do flagranteado Anesio da Silva Santos.

Argumenta o requerente que trabalha atualmente na zona rural deste 

Município, onde não há sinal de telefone e, consequentemente, não há 

efetividade o aparelho de monitoramento.

Com vistas dos autos, a douta representante do Ministério Público pugnou 

pelo indeferimento do pleito (ref. 23).

É o relato.

Decido

Nos termos do artigo 282, inciso II do Código Penal as medidas cautelares 

diversas da prisão devem adequar-se a gravidade do crime, circunstância 

do fato e condições pessoais do acusado.

No caso em apreço, observa-se que se trata de acusado reincidente e 

que possui diversos processos criminais em andamento, inclusive por fato 

análogo, assim, percebe-se que as medidas cautelares já foram fixadas 

em consonância com o caso concreto.

O monitoramento eletrônico se justifica pela necessidade de manter sobre 

a liberdade do acusado uma vigilância mais estrita, justificada pelos 

inúmeros delitos praticados anteriormente.

Ademais, caso seja deferido tal requerimento também ficará sem qualquer 

efeito a medida cautelar de acionamento do botão do pânico pela vítima, 

ficando ainda mais ineficiente a fiscalização das medidas cautelares 

impostas.

Assim, de forma a evitar novas condutas semelhantes, e ainda levando 

em consideração não haver outras medidas cautelares hábeis a substituir 

as já determinadas anteriormente, INDEFIRO o requerimento defensivo, 

mantendo incólume todas as medidas cautelares.

Saliente-se que conforme bem consignado pela douta representante do 

Ministério Público o flagranteado pode se dirigir normalmente a zona rural, 

desde que comunique a central de monitoramento, e quando retornar a 

este Município o sinal da tornozeleira funcionará normalmente.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Aguarde-se a conclusão do inquérito policial e translade-se cópia dos 

presentes autos aquele feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 41227 Nr: 1666-19.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Rogério Heitmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 AUTOS Nº 1666-19.2011.811.0018 – Código 41227

Denunciado: Evaldo Rogério Heitmann

 Vistos etc,

Tendo em vista o trânsito em julgado do recurso especial (fl. 231), 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Juara/MT, 11 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62122 Nr: 4750-57.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Milan Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 Autos nº 4750-57.2013.811.0018 - Código: 62122

Denunciado: Rubens Milan Calvo

Vistos etc,

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de Rubens Milan 

Calvo

 O réu foi condenado a pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática 

do crime de embriaguez ao volante.

 A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 05 de março 

de 2018. (certidão de fl. 135).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 
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Código de Processo Penal.

Como é cediço a prescrição retroativa atinge a própria pretensão punitiva 

do Estado, afastando, por conseguinte, todos os efeitos decorrentes da 

sentença condenatória. É regulada, com efeito, pela pena aplicada e a 

contagem é feita retroativamente entre os marcos interruptivos.

Observa-se que o réu foi condenado pelo crime de embriaguez ao volante 

a pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto. Assim, de 

acordo com o art. 109, inc. V, do Código Penal, prescreve em 3 (três) 

anos.

A denúncia foi recebida no dia 26 de fevereiro de 2014 (fl. 38) e 

consoante se infere do sistema Apolo, a sentença foi publicada no dia 28 

de fevereiro de 2018 quando o gabinete fez carga para a Secretaria da 

Terceira Vara (artigo 389 do CPP).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia (26 de fevereiro de 

2014) e a data da publicação da sentença condenatória (28 de fevereiro 

de 2018) decorreram mais de quatro anos, sendo que a prescrição no 

caso em tela dar-se-á em 3 (três) anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO. Faz-se imperativo declarar 

extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e 

a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao 

prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em 

concreto - ut artigos 107, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (Ap 

98142/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) (TJ-MT - 

APL: 00002091620038110055 98142/2011, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2012). (negritei).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de Rubens 

Milan Calvo em face do reconhecimento da prescrição retroativa em 

relação ao crime descrito na inicial em razão da prescrição retroativa, nos 

termos do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por 

conseguinte, todos os efeitos da sentença condenatória.

Com relação ao recurso interposto pela defesa verifico a perda do objeto 

em razão da decretação da extinção da punibilidade do acusado.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

d) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

7.7.9 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.

7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças 

condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

P.R.I.

Cumpra-se.

 Juara-MT, 11 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 1565-74.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra, Juliano Garutti de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Autos Nº 1565-74.2014.811.0018 - Cód. 64214

Denunciado: Orivaldo Nunes Bezerra e Juliano Garutti de Oliveira

 Vistos etc,

Defiro o requerimento defensivo de fl. 168, devendo ser expedida carta 

precatória para as Comarcas de Cuiabá/MT e Marília/SP, para inquirição 

das testemunhas de defesa, nos endereços informados à fl. 169.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 17 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64832 Nr: 2107-92.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Cristina Rodrigues dos Santos, Loreni 

Motta da Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA - 

OAB:3911

 AUTOS N.º 2107-92.2014.811.0018 Cód. 64832

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, no que tange 

a denunciada Carla Cristina Rodrigues dos Santos. Após, voltem os autos 

conclusos para a análise da prescrição retroativa.

 Já com relação à indigitada Loreni Motta Fontoura, certifique-se a 

tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela defesa à fl. 622.

 Sendo Tempestivo, desde já recebo o recurso sobredito nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (art. 597, CPP).

Ato contínuo, abra-se vista à Defensoria Pública para apresentar as 

razões recursais, no prazo legal. (art. 600, CPP)

Apresentada as razões de apelação, abra-se vista ao Ministério Público 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 600, CPP).

Cumpra-se.

Juara/MT, 16 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62682 Nr: 140-12.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Autos nº 140-12.2014.811.0018 - Código: 62682

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de Valdeir 

Vicente.

 O réu foi condenado a pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática 

do crime desacato (art. 331, do código penal) e resistência (art. 329 do 

código penal).

 A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 09 julho de 

2018. (certidão de fl. 82).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Como é cediço a prescrição retroativa atinge a própria pretensão punitiva 

do Estado, afastando, por conseguinte, todos os efeitos decorrentes da 

sentença condenatória. É regulada, com efeito, pela pena aplicada e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 341 de 519



contagem é feita retroativamente entre os marcos interruptivos.

Observa-se que o réu foi pela prática do crime desacato (art. 331, do 

código penal) e resistência (art. 329 do código penal), a pena de 6 (seis), 

no regime aberto. Assim, de acordo com o art. 109, inc. V, do Código 

Penal, prescreve em 3 (três) anos.

A denúncia foi recebida no dia 24 de julho de 2014 (fl. 24) e consoante se 

infere do sistema Apolo, a sentença foi publicada no dia 11 de janeiro de 

2018 quando o gabinete fez carga para a Secretaria da Terceira Vara 

(artigo 389 do CPP).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia (24 de julho de 2014) e 

a data da publicação da sentença condenatória (11 de janeiro 2018) 

decorreram mais de três anos, sendo que a prescrição no caso em tela 

dar-se-á em 3 (três) anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO. Faz-se imperativo declarar 

extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e 

a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao 

prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em 

concreto - ut artigos 107, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (Ap 

98142/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) (TJ-MT - 

APL: 00002091620038110055 98142/2011, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2012). (negritei).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de Valdeir 

Vicente em face do reconhecimento da prescrição retroativa em relação 

ao crime descrito na inicial em razão da prescrição retroativa, nos termos 

do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por conseguinte, 

todos os efeitos da sentença condenatória.

Com relação ao recurso interposto pela defesa verifico a perda do objeto 

em razão da decretação da extinção da punibilidade do acusado.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

d) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

7.7.9 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.

7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças 

condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

P.R.I.

Cumpra-se.

 Juara-MT, 16 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 16538 Nr: 2164-28.2005.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Bras de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A

 Processo 2164-28.2005.811.0018 Cód. 16538

Vistos.

Considerando o novo endereço fornecido pelo Ministério Público (fl. 380), 

designo audiência para oitiva da testemunha Roberson Dias Pereira para o 

dia 5 de outubro de 2018 às 13h40min.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Juara, 17 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61922 Nr: 4551-35.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Autos nº 4551-35.2013.811.0018 - Cód. 61922

Denunciado: Valter Barbosa

 Vistos etc,

Observa-se que o Parquet pugnou pela gravação de nova mídia da 

audiência realizada no dia 25 de março de 2015 (fl. 132), tendo em vista 

que o áudio encontra-se baixo.

Contudo, em análise a mídia, observa-se que o problema detectado foi 

gerado no momento da gravação, não sendo resolvido com a regravação 

da mídia.

Assim, para melhor reprodução dos vídeos com a melhora dos áudios 

recomenda-se ao Parquet a utilização do programa VLC media player, 

programa este que tem a capacidade de aumentar o áudio em até 400%.

Caso não seja possível ouvir os áudios, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 17 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39708 Nr: 169-67.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Autos nº 169-67.2011.811.0018 - Cód. 39708

Denunciado: Oscar Pereira Filho

 Vistos etc,

Homologo o pedido de desistência das testemunhas Jacques Fernandes 

Castro Lisboa e Ailton Rodrigues de Oliveira.

Designo audiência para o interrogatório do acusado para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 13h30min.

Intime-se o denunciado e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 16 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 35103 Nr: 2658-48.2009.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vitoriano da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Autos nº 2658-48.2009.811.0018 - Cód. 35103

Denunciado: Antônio Vitoriano da Cruz
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Vistos etc,

Trata-se de manifestação da Ilustríssima Promotora de Justiça, em 

exercício nesta Comarca, em que pleiteia a extinção da punibilidade do 

denunciado Antônio Vitoriano da Cruz, ante o cumprimento das condições 

impostas em sede de suspensão condicional do processo.

 Argumenta a representante do Ministério Público que o denunciado 

cumpriu integralmente as condições impostas pela suspensão condicional 

do processo e, consequentemente, pugnou pela extinção da punibilidade 

do réu.

Conforme se observa dos autos o denunciado foi beneficiado com a 

suspensão condicional do processo, mediante as condições fixadas em 

audiência (fl. 159).

É o relato. Fundamento

DECIDO.

Razão assiste a ilustre membro do “Parquet” Estadual, conforme se 

observa das certidões juntadas aos autos o denunciado cumpriu as 

condições impostas pela suspensão condicional do processo, sendo certo 

que não há nos autos nenhuma informação quanto à transgressão das 

regras impostas, razão pela qual a extinção da punibilidade é medida que 

se impõe.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Antônio Vitoriano da 

Cruz, qualificado nos autos, bem como todos os efeitos dela emergentes, 

nos moldes do art. 89, § 5º, da lei nº 9.099/95.

 Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Ciência ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Juara/MT, 12 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 58246 Nr: 726-83.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Cabral dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 Autos nº 726-83.2013.811.0018 - Código: 58246

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ROMARIO 

CABRAL DOS SANTOS

 O réu foi condenado a pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática 

do crime de embriaguez ao volante.

 A defesa desistiu do prazo recursal, conforme fls. 116.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 05 de junho 

de 2018. (certidão de fl. 120).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Como é cediço a prescrição retroativa atinge a própria pretensão punitiva 

do Estado, afastando, por conseguinte, todos os efeitos decorrentes da 

sentença condenatória. É regulada, com efeito, pela pena aplicada e a 

contagem é feita retroativamente entre os marcos interruptivos.

Observa-se que o réu foi condenado pelo crime de embriaguez ao volante 

a pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto. Assim, de 

acordo com o art. 109, inc. V, do Código Penal, prescreve em 3 (três) 

anos.

A denúncia foi recebida no dia 1° de março de 2013 (fl. 37) e consoante 

se infere do sistema Apolo, a sentença foi publicada no dia 22 de janeiro 

de 2018 quando o gabinete fez carga para a Secretaria da Terceira Vara 

(artigo 389 do CPP).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia (1° de março de 2013) 

e a data da publicação da sentença condenatória (22 de janeiro 2018) 

decorreram mais de cinco anos, sendo que a prescrição no caso em tela 

dar-se-á em 3 (três) anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO. Faz-se imperativo declarar 

extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e 

a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao 

prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em 

concreto - ut artigos 107, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (Ap 

98142/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) (TJ-MT - 

APL: 00002091620038110055 98142/2011, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2012). (negritei).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de Romario 

Cabral Dos Santos em face do reconhecimento da prescrição retroativa 

em relação ao crime descrito na inicial em razão da prescrição retroativa, 

nos termos do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por 

conseguinte, todos os efeitos da sentença condenatória.

Com relação ao recurso interposto pela defesa verifico a perda do objeto 

em razão da decretação da extinção da punibilidade do acusado.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

d) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

7.7.9 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.

7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças 

condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

P.R.I.

Cumpra-se.

 Juara-MT, 16 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113587 Nr: 4542-97.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Almeida Justino, Paulo Justino de 

Almeida, Reginaldo Justino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos.

 Considerando a concessão da ordem no HC 1007040-09.2018.8.11.0000, 

para a retirada da tornozeleira eletrônica da ré Adriane de Almeida Justino, 

intime-a para comparecer à Cadeia Pública local para proceder à remoção 

do aparato.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública.

No mais, aguarde-se a apresentação de resposta à acusação dos 

denunciados Adriane e Reginaldo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64238 Nr: 1589-05.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alci Jeronimo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Autos nº 1589-05.2014.811.0018 - Cód. 64238

Recuperando: Alci Jeronimo do Nascimento

Vistos etc.

Trata-se de guia de execução penal tendo como recuperando Alci 

Jeronimo do Nascimento, condenado as penas de 7 (sete) anos, 3 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo delito de tráfico de drogas, 3 

(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de associação ao 

tráfico e 2 (dois) anos de reclusão pelo delito de furto qualificado.

Realizado cálculo de pena, foi oportunizada vista à defesa do 

recuperando e ao MPE. Tanto o Ministério Público como a defesa 

manifestaram concordância quanto ao cálculo realizado (fls. 245 e 257).

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da manifestação ministerial e da concordância da defesa do 

recuperando HOMOLOGO o cálculo de pena do recuperando.

Atente-se a secretaria para as seguintes providências:

Art. 1.787. Os relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como atestado 

de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e 

Resolução 29/07-CNJ.

§ 1º Os cálculos homologados deverão ser integralmente disponibilizados 

no andamento do processo no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, utilizando-se, para tanto, o lançamento do código “556 – 

Cálculo de Pena”, sendo livre a consulta desses processos no sítio do 

Tribunal de Justiça de mato Grosso.

§ 2º Depois de homologados, os cálculos serão remetidos ao executado 

para ciência pessoal, bem como à Unidade Prisional em que estiver 

custodiado, para anotação em seus registros, devendo tal procedimento 

repetir-se, ao menos, anualmente (art. 66, X, da Lei 7.210/84).

Observa-se que o reeducando não preenche, por ora, os requisitos para 

qualquer beneficio, portanto, aguarde-se os autos em cartório até o 

cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime (22 de 

novembro de 2018).

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 18 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113337 Nr: 4446-82.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediléia Landi de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides de José Botelho 

de Oliveira - OAB:3.911-MT

 Cód.113337

Visto, etc.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 841/2018 – PRES, que declarou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 02 de 

julho do presente ano, redesigno a audiência outrora designada para o dia 

24 de agosto de 2018, às 13h30min.

Intime-se o acusado e as testemunhas

 Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY SOLA TERUEL (EXECUTADO)

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000856-59.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO, 

ROSELY SOLA TERUEL Vistos. Considerando a manifestação do 

exequente anexa ao ID. 14232171, informando que as partes estão em 

tratativas de acordo, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 

30 dias. Oficie-se ao Juízo deprecado solicitando a devolução da missiva 

expedida. Transcorrido o prazo concedido, fica o exequente desde já 

intimado para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000333-47.2018.8.11.0025 

AUTOR: MILTON GONCALVES DA SILVA RÉU: MATO GROSSO GOVERNO 

DO ESTADO VISTOS. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do que foi oficiado à instância superior, 

mediante a prestação de informações requeridas. Considerando que ao 

agravo interposto foi concedido efeito suspensivo, tão-somente para 

sobrestar a obrigação de recolher custas iniciais, há que se dar 

continuidade ao procedimento, mesmo que a parte esteja, 

momentaneamente, litigando de forma graciosa. Dito isso, pretende o 

autor, em sede urgencial, a suspensão de ato administrativo lavrado sob a 

égide do procedimento definido na Lei nº 9.605/98 e no Decreto 

regulamentador nº 6.514/2008, pela frágil alegação de que o fato de 

possuir CAR e autorização provisória de funcionamento (APF), emitida 

pela SEMA/MT, lhe autorizaria a limpar a área de pastagem aberta na 

propriedade rural, caracterizando-se em ato desarrazoado o embargos 

provisório da área. Como é cediço, após a assunção do NCPC, os 

requisitos legais para a concessão de tutelas provisórias, sejam 

cautelares, sejam de caráter satisfativo, estão elencados no art. 300 do 

Código de Ritos em dois critérios gerais, quais sejam, grau de 
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probabilidade do direito supostamente violado, perigo ou risco de dano 

efetivo ao direito tutelado ou ao resultado útil do processo, se necessária 

a realização de cognição exauriente para análise da pretensão 

alegadamente emergencial. Nesse sentido, não consigo vislumbrar na 

hipótese nem o risco de dano, nem a plausibilidade do direito defendidos 

pelo autor, a uma porque muito ao reverso do que defende, a APF emitida 

pelo órgão ambiental estadual jamais serviu e nem poderia servir para 

autorizar desmatamento em área de preservação permanente e de 

reserva legal, como apontado no auto de infração (desmatamento de 

20,4776 hectares de reserva lega e 1,2084 ha. de APP; e a duas porque 

na própria APF consta que a área aberta para pastagem ao tempo da 

emissão do documento compreendia somente 19,9648 ha. de um total de 

148,6595 hectares do imóvel, e a realidade encontrada pela equipe de 

fiscalização ambiental demonstra um desmate de mais de 50 ha. na área 

(51,4178 para ser preciso). Destarte, se há regularidade formal no 

procedimento administrativo e se existem fundados receios de que a 

permanência da atividade pecuária na área embargada causará danos 

irreversíveis ao meio ambiente, porque aparentemente o proprietário não 

se dispõe a respeitar os espaços de limitação legal de exploração 

(reserva legal e APP), então a medida administrativa é, ao menos por ora, 

legítima, válida e escorada na ideia de precaução que inspira a 

normatização ambiental pátria. Portanto, não existe plausibilidade no 

argumento exordial e o dano de risco a seu interesse econômico é muito 

inferior ao que potencialmente pode causar ao meio ambiente, não 

havendo motivação fática nem jurídica a amparar o pedido liminar ora em 

apreço. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requestado 

na exordial e recebo a inicial, aguardando, entretanto, a solução do agravo 

por instrumento para dar prosseguimento na lide, já que a citação do 

demandado é onerosa, e se revertida a suspensão da obrigação de 

recolhimento das custas, haverá de ser custeada pelo próprio autor. 

Resolvido o julgamento do pedido de AJG, tornem os autos conclusos para 

novas deliberações. Publique-se. Às providências. Juína/MT, 18 de julho 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000771-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar 

acerca da informação retro juntada pelo Defensor Público que representa 

a parte requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLYSON PEREIRA DE MENDONCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000407-57.2016.811.0025 AUTOR 

SILVANA PEREIRA LIMA RÉU DARLYSON PEREIRA DE MENDONCA 

VISTOS. Cuida-se de ação de alimentos proposta por Sofia Lima de 

Mendonça, neste ato representada por sua genitora, Silvana Pereira Lima, 

em face de Darlyson Pereira de Mendonça. Prolatada sentença de mérito 

julgando procedente a presente lide, o requerido apresentou recurso de 

apelação (ID. 11452857). Ato continuo, aportou aos autos manifestação 

da parte autora noticiando o inadimplemento do requerido em relação aos 

alimentos fixados e, por isso, postulando por sua intimação para 

apresentação dos contracheques referentes aos meses de fevereiro a 

dezembro de 2017 e janeiro a março de 2018, para execução do julgado. 

No entanto, tendo sido prolatada sentença no presente feito, exauriu-se a 

jurisdição e a competência deste juízo no que lhe cabia julgar (art. 494, 

CPC), razão porque a pretensão da autora para exibição de documentos 

de propriedade do requerido, deve ser formulada em sede recursal ou em 

procedimento próprio, razão porque deixo de me pronunciar. Consoante 

disposto no art. 1.011 do Novo Código de Processo Civil, o recebimento da 

apelação ocorrerá pelo juízo ad quem, independentemente do juízo de 

admissibilidade (CPC/2015, art. 1.010, §3º). Portanto, intime-se a autora 

para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo 

legal. Cumpridas todas as formalidade legais, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000909-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENAN SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VENTURA COSTA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000909-40.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CARLOS RENAN SILVA COSTA INVENTARIADO: CARLOS 

VENTURA COSTA VISTOS. Conforme se infere da decisão de ID. 

13958935, por um equívoco do Juízo, o ‘de cujus’ foi nomeado como 

inventariante no feito. Portanto, tratando-se de claro erro material, passível 

de correção até mesmo de ofício, consoante se infere da regra contida no 

artigo 494, I, do CPC, retifico o quinto parágrafo do decisum nos seguintes 

termos: “Nomeio como inventariante o requerente CARLOS RENAN SILVA 

COSTA, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por 

meio de seu procurador, e apresentar as declarações nos 20 dias 

subsequentes, caso ainda não tenha apresentado, advirto, no entanto, 

que o requerente deverá trazer aos autos as certidões negativas de 

débito junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme disciplina o 

artigo 659 do CPC, bem como do Cartório de registro de imóveis.” No mais, 

permanece a decisão tal como lançada. Às providências. Juína/MT, 13 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000520-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, 

diligenciei várias vezes, em dias e horários distintos, à Rua D. João VI, 

bem como em vários outros pontos da cidade, contudo, não localizei o bem 

a ser apreendido, bem como não localizei o devedor. Assim, devolvo o 

presente mandado sem o devido cumprimento. E razão das diligencias 

complementares, margeio o valor de R$ 210 (duzentos e dez reais), 

solicitado a intimação da parte autora para recolher o valor, nos termos do 

Provimento 7/2017-CGJ, indicando o Oficial de Justiça Elder Dourado 

Miranda para recebimento do valor, juntando em seguida o comprovante 

nos autos. JUÍNA/MT, 26 de abril de 2018. ELDER DOURADO MIRANDA 

Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PAULO CALIXTO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000836-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE DANTAS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, 

diligenciei, várias vezes, em dias e horários distintos, à Rua Rondonopolis, 

Mod. 5, bem como em vários outros pontos da cidade, entretanto, não 

localizei o bem a ser apreendido. Portanto, devolvo o presente mandado 

sem o devido cumprimento. Em razão das diligencias complementares, 

margeio o valor de R$ 310 (trezentos e dez reais), solicitando a intimação 

da parte autora para recolher o valor nos termos do Provimento 

7/2017-CGJ, indicando o Oficial de Justiça Elder Dourado Miranda para 

recebimento dos valores, juntando, em seguida, comprovante nos autos. 

JUÍNA/MT, 26 de abril de 2018. ELDER DOURADO MIRANDA Oficial de 

Justiça SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000740-87.2017.8.11.0025

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:

HELISON LOUBER DE FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, 

diligenciei à Rua Prudentópolis, bem como em vários outros pontos da 

cidade, várias vezes, em dias e horários distintos, contudo, não localizei o 

bem a ser apreendido, bem como não localizei o devedor. Assim devolvo o 

presente mandado sem o devido cumprimento. Em razão das diligencias 

complementares, margeio o valor de R$ 230 (duzentos e trinta reais), 

solicitando a intimação da parte autora para recolher o valor nos termos do 

Provimento 7/2017-CGJ, indicando o Oficial de Justiça Elder Dourado 

Miranda para recebimento dos valores, juntando, em seguida, 

comprovante nos autos. JUÍNA/MT, 26 de abril de 2018. ELDER DOURADO 

MIRANDA Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000478-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000478-06.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Cuida-se 

de ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

pretendendo o recebimento de créditos advindos do exercício do múnus 

processual decorrente de sua nomeação como advogada dativa em ações 

em trâmite neste Foro. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Entretanto, com relação ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 

do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei 

pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica da requerente 

diverge da alegada hipossuficiência econômica para demandar 

judicialmente, uma vez que é advogada que possui inúmeras ações em 

trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de causas próprias, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 
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de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso 

não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000478-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Decisão em Agravo Instrumento

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109261 Nr: 2209-59.2015.811.0025

 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: WRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS, KVDS, AVDS, LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, MARIA MACHADO FRANÇA QUEIROZ - OAB:14.472, Roger 

Fernandes - OAB:8343

 Autos n. 2209-59.2015.811.0025

Código 109261

V I S T O S,

 Trata-se de ação de reconhecimento de paternidade post mortem c.c. 

petição de herança aviada por Weyllon Ruda Comin da Silva em face 

Sandra Viana da Silva, Karina Viana da Silva, Alexandro Viana da Silva e 

Leandro Viana da Silva.

Citados os requeridos, Leandro, Karina e Sandra apresentaram 

contestação refutando os fatos alegados na exordial e pleitearam a 

realização de prova técnica consistente exame de DNA, enquanto, o 

demandado Alexandro não apresentou defesa (fl.86).

Impugnando as contestações, o autor rechaçou os argumentos 

defensivos e pugnou pela procedência da inicial com a imediata realização 

do exame de DNA.

Instado a se manifestar, o Parquet deixou de intervir do feito ante a 

inexistência de matéria afeta a sua atuação.

É o breve relato.

 Decido.

Em sede de contestação não foram alegadas preliminares ou matérias 

prejudiciais de mérito, estando o processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento e presentes os pressupostos 

processuais de existência e validade da relação constituída, bem como 

correlatas condições da ação.

Deste modo, não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, do CPC.

Doutra banda, DEFIRO a produção de prova pericial requestada pelas 

partes a ser realizada com o autor e seus supostos irmãos, determino à 

secretaria que designe data para a realização da coleta de material 

genético (DNA), intimando-se as partes para comparecerem no dia 

agendado.

As partes, nesse dia, deverão comparecer ao fórum, acompanhadas da 

criança e portando o valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) 

para custear o exame e os custos de envio pelo correio, sendo em 

seguida encaminhados ao servidor responsável, para coleta do material.

Com aporte do laudo pericial, manifestem-se as partes, prazo sucessivo 

de 10 dias.

Após, conclusos os autos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 17 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91108 Nr: 5477-29.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5477-29.2012.811.0025 (Cód. 91108)

EXEQUENTE: Andréia Oliveira Lima

EXECUTADO: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Trata-se de execução de honorários proposta pela parte exequente acima 

qualificada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Conforme se infere dos autos, a requisição de pequeno valor expedida foi 

devidamente adimplida pelo executado.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por 

sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do (s) 

competente(s) alvará(s) em favor da exequente.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111714 Nr: 3463-67.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. H. M. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VALVERDE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 347 de 519



RIBEIRO - OAB:8249-A

 Autos nº 3463-67.2015.8.11.0025 (Cód. 111714)

REQUERENTE: Comércio de Materiais de Construção S. H. M. Ltda.

REQUERIDO: Reinaldo Valverde Souza

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO

VISTOS.

Consoante se verifica às fls. 74/76, as partes firmaram acordo em 

audiência objetivando por fim a presente ação, tendo sido informado às 

fls. 122, dos autos em apenso (cód. 107564), o integral adimplemento dos 

ajustes pactuados.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor, nos termos da avença.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111713 Nr: 3462-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. H. M. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VALVERDE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Autos nº 3462-82.2015.8.11.0025 (Cód. 111713)

EXEQUENTE: Comércio de Materiais de Construção S. H. M. Ltda.

EXECUTADO: Reinaldo Valverde Souza

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Consoante se verifica às fls. 74/76, as partes firmaram acordo em 

audiência objetivando por fim a presente ação, tendo sido informado às 

fls. 122, dos autos em apenso (cód. 107564), o integral adimplemento dos 

ajustes pactuados.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor, nos termos da avença.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107564 Nr: 1376-41.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO VALVERDE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI MIOTTO BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Autos nº 1376-41.2015.8.11.0025 (Cód. 107564)

REQUERENTE: Reinaldo Valverde Souza

REQUERIDO: Reni Miotto Borsatto

OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Consoante se verifica às fls. 119/121, as partes firmaram acordo em 

audiência objetivando por fim a presente ação, tendo sido informado às 

fls. 122, o integral adimplemento dos ajustes pactuados.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor, nos termos da avença.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106910 Nr: 1036-97.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO VALVERDE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI MIOTTO BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Autos nº 1000158-53.2018.8.11.0025 (Cód. 106910)

REQUERENTE: Reinaldo Valverde Souza

REQUERIDO: Reni Miotto Borsatto

MEDIDA CAUTELAR

VISTOS.

Consoante teor do termo de audiência encartado às fls. 61/63, as partes 

acordaram pela desistência da presente ação, consignando que os 

valores depositados em juízo seriam levantados integralmente pelo 

requerido.

No entanto, conforme se infere da sentença de fls. 64/65, o presente feito 

foi extinto, todavia, nada foi deliberado quanto ao pedido de levantamento 

dos valores depositados em Juízo pelo requerido.

Portanto, determino a expedição de alvará em favor do requerido para 

transferência dos valores depositados às fls. 21, para a conta bancária 

indicada às fls. 62.

Após, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos, 

com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

Às providências.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34955 Nr: 3368-52.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SÔNIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 Autos nº 3368-52.2006.811.0025 (Cód. 34955)

CREDOR: Sueli Sônia de Souza

DEVEDOR: José Rodrigues de Lima

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 348 de 519



Em que pese a manifestação da credora às fls. 150, as informações 

indicadas às fls. 126-verso, não são suficientes à constatação da real 

propriedade do veículo indicado à penhora, visto que foram prestadas ao 

Sr. Oficial de Justiça desacompanhadas de qualquer tipo de 

documentação comprobatória.

Portanto, intime-se a credora para dar integral cumprimento à 

determinação de fls. 149, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111596 Nr: 3382-21.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE SILVA IASTRENSKI, CLAUDETE VATER, 

EVERLAINE MARCELEI WAGNER, CLAUDIO DINIZ SOARES ROSA LINO, 

DARCY JOSÉ DAZZA, FLORICE EMIDIO DOS SANTOS, IRANI RIBEIRO 

PIMENTA, ILFA MARIA HERMES, GIOVANA SABAINI RAMOS PERAZOLO, 

HELENA DO NASCIMENTO VOLTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 [...] .Assim, faculto aos exequentes o prazo de 15 dias para juntada das 

informações assinaladas como imprescindíveis, ou a prova de que, 

solicitadas, não foram fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio 

de consulta pública.Transcorrido o lapso temporal sem informações, 

conclusos para novas deliberações.Juína/MT, 25 de maio de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56574 Nr: 2855-45.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE FREITAS FAGUNDES, EDNA MARIA 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO ORMINDO 

FAGUNDES - OAB:36620/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 Processo nº 2855-45.2010.8.11.0025 (Cód. 56574)

CREDOR: Edson de Freitas Fagundes e outra

DEVEDOR: Braz Martins

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113550 Nr: 4795-69.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA CHRISTIANO, LUZINETE 

OLIVEIRA DO AMARAL, LUCIA SECCHIS DE ALMEIDA SANTOS, LUCIA 

INES DIAS, LUCILENE BRIGAN RISSATO, ZENAIDE DE FATIMA TEZOLLIN, 

WELITON CORNETA ZULIM, ZENAIDE DOS SANTOS SILVA, ELISABETE 

BATISTA, SIDIMAR DOS SANTOS COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 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

 [...] .Assim, faculto aos exequentes o prazo de 15 dias para juntada das 

informações assinaladas como imprescindíveis, ou a prova de que, 

solicitadas, não foram fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio 

de consulta pública.Transcorrido o lapso temporal sem informações, 

conclusos para novas deliberações.Juína/MT, 25 de maio de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108950 Nr: 2061-48.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA FERREIRA, DEURI ROSA DA SILVA, 

JURACI ALVES DO NASCIMENTO, JORGE JOSÉ DANTAS FILHO, 

EUCLIDES PORTELA DA SILVA, HELENA DE LUCA ARMANI, ALBERTO 

PEREIRA DE MELLO, JACI DE FÁTIMA MARCEL, JOÃO MOTA BONFIM, 

APARECIDO AVELINO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 [...].Assim, faculto aos exequentes o prazo de 15 dias para juntada das 

informações assinaladas como imprescindíveis, ou a prova de que, 

solicitadas, não foram fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio 

de consulta pública.Transcorrido o lapso temporal sem informações, 

conclusos para novas deliberações.Juína/MT, 25 de maio de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113557 Nr: 4802-61.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAMIRTES SOARES TEIXEIRA, ROSIMEIRE DE FATIMA 

OLIVEIRA, RENATA ESTELA BELONI., REMI ORTOLAN, SEBASTIÃO 

ALVES DA SILVA, SANDRA BELONI, SHIRLEY APARECIDA MORENA, 

SEBASTIÃO CARLOS CHRISTIANO, SERGIO APARECIDO MALAQUIAS, 

TEREZINHA BATISTA LAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 [...].Assim, faculto aos exequentes o prazo de 15 dias para juntada das 

informações assinaladas como imprescindíveis, ou a prova de que, 

solicitadas, não foram fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio 

de consulta pública.Transcorrido o lapso temporal sem informações, 

conclusos para novas deliberações.Juína/MT, 25 de maio de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 96336 Nr: 4736-52.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ZACHARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435/MT

 Autos nº 4736-52.2013.811.0025 (Cód. 96336)

CREDOR: Moacir Zacharias da Silva

DEVEDOR: Carrasco e Silva Ltda. Me

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94274 Nr: 2481-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO ANDREAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Processo: 2481-24.2013.8.11.0025 (Cód. 94274)

CREDOR: Helcio Andreazzi

DEVEDOR: João Boiko

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Cuida-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.

Diante da inércia do devedor em cumprir voluntariamente a sentença, o 

credor requereu a penhora online do débito exequendo.

 Deferida a ordem, o bloqueio realizado por meio do sistema BACENJUD 

satisfez integralmente a obrigação (fl. 53), razão porque foi expedido 

mandado de intimação do devedor para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal.

 Conforme se infere das fls. 56-verso, a diligência restou infrutífera, tendo 

o Sr. Oficial certificado que em razão da recente alteração dos números 

dos imóveis deste município, não foi possível localizar a residência do 

devedor para proceder sua intimação.

A teor do que prescreve o parágrafo único, do artigo 274, do CPC, 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Assim, considerando que o devedor não comunicou ao Juízo a 

modificação do número do seu imóvel, há que se reconhecer a validade da 

diligência e sua inércia em se opor à penhora levada a efeito.

Por tais razões, considerando que o valor penhorado satisfaz 

integralmente a obrigação, a extinção do feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor para saque do valor penhorado às 

fls. 53.

 Custas pelo devedor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 18 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129613 Nr: 2261-84.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido verbalizado na peça 

exordial, acolhendo os embargos de terceiro aviados pelo possuidor da 

área apontada na demanda, para reconhecer a posse legítima sobre os 

3,3 hectares da área maior onde se deu a imissão da embargada na posse 

da coisa, livrando esse pedaço de terra da execução da ordem imissória 

exarada nos autos da ação de cod. 2313.Extingue-se, por litispendência, a 

ação de reintegração de posse que o embargante manejou sobre os 

mesmos fatos, ante a mesmeidade de partes, objeto e pedido (cod. 

136511).Promova-se o desapensamento da ação reivindicatória de cod. 

2313, porque já julgada, inexistindo conexão entre demandas já 

sentenciadas, determinando-se, outrossim, que a Secretaria Judiciária 

cumpra integralmente a decisão de fl. 599/601, daqueles autos.Condeno a 

embargada nas custas processuais e nos honorários de sucumbência, 

que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico advindo da posse 

sobre a área embargada, o que será objeto de prova em sede de 

liquidação de sentença pelas partes.Publique-se.Transitada em julgado e 

não havendo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se até ulterior 

provocação ou prescrição do direito executório.Às providências.Juína 

(MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101494 Nr: 2488-79.2014.811.0025

 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: MÁRIO ULINGER SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/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

 Diga-se de outro modo: a par do caráter cominatório (executivo lato 

sensu) da sentença que impõe obrigação de fazer aos entes públicos, ela 

não se executa automaticamente, é preciso provocação da parte, ainda 

que quanto às prestações já vencidas (via de regra derivadas de ordens 

tutelares provisórias) a exequibilidade seja possível inclusive ex 

officio.Desse modo, o que se tem na hipótese é a confirmação de ordem 

antecipatória, em sede de mérito, impondo ao ente municipal a obrigação 

de fornecer ao demandante 180 sondas siliconadas Nelaton, calibre 14, 

por mês, tendo havido um bloqueio de valores das contas bancárias do 

Município, no montante de R$ 720,00 para custear a aquisição de tais 

sondas, ao tempo da vigência da decisão de urgência.Dessarte, a 

conclusão a que se chega é que não há nada a ser liberado em conta 

corrente do autor ou de sua patrona, porque sequer se sabe qual a 

situação do exequente, que não comparece aos autos há anos para 

requerer o que quer que seja.Portanto, intime-se a causídica que atua nos 

interesses do autor, e se quedar-se inerte, ele pessoalmente, no endereço 

declinado nos autos, para dizer se ainda persiste a necessidade do 

fornecimento das sondas siliconizadas, se elas vem sendo 

entregues/fornecidas, e, em caso negativo, apresentem o pedido de 

cumprimento de sentença nos termos do que preconizam os arts. 536 e 

seguintes do NCPC, rejeitando-se o pedido de fl. 139.Quedando-se silente 

a parte, conclusos para extinção por desídia e liberação dos valores 

bloqueados judicialmente.Intimem-se.Às providências.Juína/MT, 18 de julho 

de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95424 Nr: 3692-95.2013.811.0025

 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: ADELMO RANHE PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Processo nº: 692-95.2013.8.11.0025 (cod. 95424)

Exequente: Arno Ostwald

Executados: Estado de Mato Grosso e Outro

V I S T O S,

 Havendo concordância dos executados com os valores atribuídos a 

presente execução, dispensa-se a aplicação da norma imposta pelo 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial do seu art. 3º, que 

prevê que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, entendo desnecessária a 

remessa de cópias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para liquidação do valor aceito pelos entes 

públicos e, nesse diapasão, HOMOLOGO os cálculos de liquidação 

ofertados pelo exequente, e determino a expedição Requisição de 

Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 910, §1º, do CPC observando-se 

o disposto no art. 100 da Constituição Federal e os comandos insertos no 

Provimento nº 11/2017-CM.

Retire-se da capa dos autos a sinalização correspondente aos processos 

prestacionais de Saúde, porque a medida judicial já foi deferida, executada 

e esgotada, devendo ser retificada a autuação para constar como 

cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 19 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96301 Nr: 4696-70.2013.811.0025

 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): EDSON TRENTINI, OLÍMPIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DO AR NEGATIVO JUNTADO ÀS FLS. 413-V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130849 Nr: 3079-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS E MECÂNICA RK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O recurso é desnecessário, inexplicável e totalmente sem sentido, porque 

não se compreende qual a sua verdadeira finalidade, a uma porque o 

embargante sagrou-se vencedor na demanda, então não teria porque 

postergar seu andamento, mas mesmo assim, suscitar questão 

absolutamente insossa e desprovida de plausibilidade, e a duas porque 

como é óbvio, por determinação legal, o pagamento de honorários dativos 

é dever do Erário estadual, não precisando o juízo dizer aquilo que já o diz 

a própria lei.Assim, por inexistir qualquer imperfeição ou omissão 

decisória, desprovejo o recurso, julgando improcedente os 

aclaratórios.Passo seguinte, intime-se o embargante/exequente a dar 

impulso à execução fiscal, paralisada há anos, no prazo de 5 dias, pena 

de extinção sem julgamento de mérito, indeferindo desde já o pedido de 

repetição da tentativa de bloqueio judicial de valores em contas bancárias 

da executada, porque inexiste qualquer demonstração de que a situação 

de carência de recursos anteriormente detectada tenha se 

alterado.Registre-se que o Estatuto das Cidades e o NCPC municiaram a 

Fazenda Pública municipal de alternativas eficientes de atualização e 

cobrança de seus tributos, como por exemplo, controle adequado e 

hodierno da planta de valores imobiliários, cadastro de imóveis, 

fiscalização de posturas, protesto da certidão de dívida ativa, não se 

justificando que velhas e ineficientes praticas continuem sendo adotadas, 

sem busca de eficiência, sem compromisso com o resultado realmente 

eficaz do processo, abarrotando as escrinavias judiciárias de pilhas de 

ações de execução fiscal que levam nada a lugar 

algum.Publique-se.Juína/MT, 19 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122415 Nr: 2871-86.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM EZACA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUÍS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.561, FRANCISCO VALTERLIN MARTINS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 315.010, LUAN VIEIRA BARRETO - OAB:OAB/SP 195247E, 

LUÍZ AUGUSTO GUGLIELMI EID - OAB:OAB/SP 166567

 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

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

cominatória em riste, para condenar o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Juína (este último de maneira subsidiária, na esteira da 

jurisprudência estadual sobre o tema) a garantirem a prestação dos 

serviços de saúde necessitados pelo autor, seja a consulta da equipe 

médica, seja a realização da cirurgia de troca valvar aórtica, nos limites e 

de acordo com a tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde, o 

que deverá ser objeto de prova em sede de liquidação de sentença, pelo 

próprio demandante, pena de arbitramento.Os valores eventualmente 

bloqueados de cofres públicos e repassados a terceiros, não 

conveniados ao SUS, e que tenham participado dos procedimentos 

médicos de que necessitou o demandante deverão ser apurados também 

em sede de liquidação e restituídos pelo autor aos cofres estatais, porque 

inexiste no sistema jurídico nacional direito à escolha do procedimento, e 

do preço a ser pago por ele, em se tratando de prestação de saúde 

pública.À míngua de provas, rejeito o pedido de gratuidade judiciária 

formulado pelo autor.Em virtude da sucumbência recíproca, custas, na 

proporção de 80% pelos réus e 20% pelo autor, calculadas sobre o valor 

do proveito econômico alcançado com a ação (custo da cirurgia).Fixo 

honorários sucumbenciais e, 10% sobre o valor real da causa, na 

proporção inversa das custas, ou seja, 80% em favor do causídico que 

patrocinou a ação, e 10% para cada ente federativo.P. I. C. Arquive-se os 

autos, uma vez transitada em julgado esta sentença, se não sobrevier 

pedido de cumprimento ou liquidação de sentença. Juína (MT), 19 de julho 

de 2.018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001033-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (EMBARGANTE)

EDICLEIA REGIANE MEZACASA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001033-57.2017.8.11.0025 

EMBARGANTE: RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA, EDICLEIA REGIANE 

MEZACASA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT VISTOS. Cuida-se de embargos à execução opostos por 

Rodrigo Torres Araújo Oliveira e Edicleia Regiane Mezacasa em face de 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Juruena – Sicredi Univales/MT, na qual postulam os demandantes, dentre 

outras providências, a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, declarando não terem condições de arcar com as custas 

processuais. É breve o relato. Decido. De proemio, saliento que não me 

convenço de que a interpretação da norma preconizada na Lei nº 

1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, 

signifique que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, 

automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre 

isso. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, 

quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa 

proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos 

pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido 

pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, 

da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 

4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei 

n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos, porém usufruído por pessoas que evidentemente têm 

condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso 

incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de 

trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o 

excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar 

sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Dito isso, na hipótese 

versanda, é possível verificar que em embargantes não fazem jus ao 

deferimento do beneplácito legal e, isto porque, destoando da alegada 

hipossuficiência, estão qualificados na exordial como empresários, bem 

como estão patrocinados por advogado particular, de modo que apesar de 

tais fatos não terem o condão de afastar o direito perseguido, sugerem 

que os demandantes possuem capacidade econômica para custear o 

processo e, por isso, torna necessário o fornecimento de elementos 

demonstrativos da alegada precariedade econômica. Fundamentado 

nessas premissas, dá análise aos autos é possível verificar que os únicos 

documentos apresentados para comprovar os rendimentos do embargante 

Rodrigo Torres Araújo Oliveira são extratos bancários cujas 

movimentações financeiras remontam aos anos de 2014 e 2015 e depois 

passam direto para o mês de outubro do ano de 2017 e é só, não existindo 

quaisquer outras informações atualizadas sobre seus rendimentos e a 

sua real possibilidade de fazer frente ao recolhimento das custas 

processuais. Com relação a embargante Edicleia Regiane Mezacasa, 

consta em sua declaração de imposto de renda do exercício do ano de 

2017, a participação em metade do capital social da empresa Oliveira e 

Mezacasa Ltda. ME, todavia, inexiste nos autos qualquer documentação 

indicativa da real situação econômica da sociedade e da distribuição de 

lucros ou pagamento de pro labore, o que, sem dúvidas, coloca em dúvida 

a alegação da postulante de ser pobre na acepção jurídica da palavra. 

Ademais, a própria natureza da ação não condiz com as alegações dos 

embargantes, afinal se funda em empréstimo financeiro no valor de R$ 

48.000,00 (quarenta e oito mil reais), cujo valor da parcela, R$ 1.511,24 

(um mil quinhentos e onze reais), é muito maior que os valores declarados 

pela embargante a título de rendimentos recebidos no ano de 2016, 

demonstrando, mais uma vez, que a pobreza declarada não encontra 

amparo nos elementos colacionados autos. Frise-se que é passada a hora 

de todo o organismo social compreender que o serviço judiciário não se 

autossustenta sozinho, não gera dividendos, não produz receitas. Vale 

dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, exige, reclama 

contrapartida social e isso precisa ser entendido e incorporado por todos 

os que militam e que precisam de sua prestação, porque não haverá 

futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo encarada como uma 

banalidade, que é acessível mediante nenhum sacrifício. Nesses moldes, 

considerando que os demandantes não demonstram a dificuldade 

financeira alegada, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado. 

Intimem-se os embargantes para comprovarem o recolhimento das custas 

processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290, CPC). Às providências. Juína/MT, 18 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121050 Nr: 2022-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETALLAS PERFUMARIA LTDA ME, ADELINA 

MOREIRA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Parte Autora para se manifeste acerca da certidão de fl.79, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 84845 Nr: 5277-56.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA & FERMINO DE SOUZA LTDA -ME, 

JAIRO FIRMINO DE SOUZA, JOÃO FIRMINO DE SOUZA, ANTONIO 

LAZARO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, PEDRO FRANCISCO SOARES - 
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OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Intime-se a Parte Autora para que se manifeste acerca da certidão de 

fl.133, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 55381 Nr: 1662-92.2010.811.0025

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A, CARMEM CAMPOS PEREIRA, VALDIR JONAS WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 DECISÃO

 Vistos em correição.

 Em que pese a decisão de fl. 665, entendo que as provas existentes nos 

autos são suficientes para o livre convencimento motivado do Juízo, razão 

por que revogo a decisão de fl. 665 e indefiro o pedido de audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das pessoas indicadas às fls. 658/659.

 Dou a instrução processual por encerrada.

 Por fim, nos termos do artigo 364, §2º do NCPC, intimem-se as partes para 

apresentarem suas razões finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

 Às providências.

 Juína/MT, 6 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102660 Nr: 3514-15.2014.811.0025

 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: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENICO RODRIGUES, ENI SANCHES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Processo nº 3514-15.2014.811.0025

Código 102660

Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 17h00min.

Caberá ao advogado das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455, do CPC.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência de sua inquirição.

Providencie a escrivania as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 11 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96699 Nr: 5163-49.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado do réu para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço atualizado da testemunha Cleverson Cabral 

Antunes, tendo em vista a certidão negativa de fl. 60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110854 Nr: 2997-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, VANDERLEI 

PLETSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, TEILON AUGUSTO DE JESUS - OAB:OAB/MT 23691

 Intimação do advogado do réu, JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste acerca do endereço das testemunhas 

não localizadas pelo oficial de justiça (fl. 548/576-verso), sendo elas: 

SEBASTIÃO ALMEIDA PEREIRA e MARIA CLARICE DOS SANTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96697 Nr: 5161-79.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO NARDOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Código n. 96697Vistos,(...), ABSOLVO o acusado CRISTIANO 

NARDOTTO, do crime a ele imputado.Transitado em julgado e observadas 

as formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as 

comunicações de praxe e ARQUIVEM-SE.Tendo em vista a atuação do 

advogado Dativo Dr. MARCOS BODSTEIN VILLAÇA FILHO para defesa do 

réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 10 URH’s. EXPEÇA-SE a certidão de 

honorários dativos pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo 

com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, 

feitas as comunicações semestrais devidas.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Juína/MT, 28/06/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual extinguiu o 

processo sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001527-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE OLIVEIRA HENEMAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001527-19.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA 

HENEMAM EXECUTADO: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA V I S 

T O S, Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial aviada por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 353 de 519



Valdemir de Oliveira Henenan em face de Material Forte Incorporadora 

Ltda, objetivando o recebimento do valor de R$ 27.730,34, correspondente 

a parcelas de aluguel não pagas conforme disposição do contrato de 

locação de imóvel comercial. Da análise da exordial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial. CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil, art. 829). 

Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o Oficial de 

Justiça proceder de imediato a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNANDO-SE audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos (por escrito ou 

verbalmente), ou se for o caso, a escolha pelo credor de uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, DESIGNE-SE data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e a Sra. Gestora Judiciária a proceder na 

forma do art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à 

ultimação da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do 

bem na conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente 

promover o necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIZEDEQUI BENTO DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001509-95.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: MELQUIZEDEQUI BENTO DIAS VISTOS. Obedecendo ao art. 

53 da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. 

Assim sendo, CITE-SE o devedor para, em 03 (dias) dias, satisfazer o 

débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo a ordem nos 

termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou nomear bens a 

penhora, deverá o oficial de justiça proceder imediatamente a PENHORA e 

AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para cobertura integral da dívida, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1º, NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem penhorado e 

depositado em poder do exequente, ou de quem este indicar. Se a 

penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá 

ser intimado de tais atos, nos termos do artigo 842 do CPC. Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao exequente (art. 53, p. 4º da Lei 

9099/95), observando-se, contudo, o teor do enunciado nº 37 do FONAJE 

na hipótese da existência de bens passíveis de arresto. Citado o devedor 

e efetuada a penhora, deverá o mesmo ser intimado para comparecer à 

audiência de conciliação, a qual deverá ser agendada pela Secretaria do 

Juizado conforme pauta pré-estabelecida. Advirta ao executado que nesta 

oportunidade poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, 

§ 1º), observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que 

destaca as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. 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, consoante art. 916, NCPC. Na 

audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, entre outras medidas 

cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em 

pagamento de coisa diversa, ou a imediata adjudicação do bem penhorado 

ao credor para quitação do débito (art. 53 § 2º, Lei 9.099/95). Fica desde 

já autorizada a obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução junto ao cartório distribuidor, nos termos do artigo 828 do CPC, 

devendo, contudo, o exequente observar o disposto nos parágrafos 1º, 

2º e 5º do referido artigo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 17 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

O P SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para, querendo, opor 

embargos da penhora realizada, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000213-04.2018.8.11.0025. REQUERENTE: TEREZINHA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA V I S 

T O S, Intime-se a autora para apresentar endereço atualizado do 

requerido, no prazo de 05 dias. Cumprida a determinação anterior, 

designe-se nova audiência de conciliação, intimando-se as partes com as 

advertências de praxe. Caso contrário, tornem os autos conclusos para 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000784-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000784-09.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ADENIR MOREIRA DE 

OLIVEIRA V I S T O S, Considerando que já decorreu o prazo requerido em 

audiência pelo exequente, intime-se para que dê prosseguimento ao feito, 

no prazo de 5 dias. Apresentado endereço atualizado do devedor, 
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designe-se nova audiência de conciliação, intimando-se as partes com as 

advertências de praxe. Empós, prossiga no cumprimento da decisão de id. 

9229222. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVALDO FRANCELINO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000927-95.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: OLIVALDO FRANCELINO BORGES V I S T O S, Considerando 

que já decorreu o prazo requerido em audiência pelo reclamante, intime-se 

para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias. Apresentado 

endereço atualizado do reclamado, designe-se nova audiência de 

conciliação, intimando-se as partes com as advertências de praxe. Caso 

contrário, conclusos para extinção. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000784-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000784-09.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ADENIR MOREIRA DE 

OLIVEIRA V I S T O S, Considerando que já decorreu o prazo requerido em 

audiência pelo exequente, intime-se para que dê prosseguimento ao feito, 

no prazo de 5 dias. Apresentado endereço atualizado do devedor, 

designe-se nova audiência de conciliação, intimando-se as partes com as 

advertências de praxe. Empós, prossiga no cumprimento da decisão de id. 

9229222. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-48.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RIBEIRO DE PAULO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte exequente nas pessoas de seus advogados(as) para 

postular o que entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-48.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RIBEIRO DE PAULO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte exequente nas pessoas de seus advogados(as) para 

postular o que entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-79.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APOLINARIO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCELO PIPINO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte exequente na pessoa de seu advogado para postular o que 

entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010213-12.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLININVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

OLIVEIRA & BAPTISTA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

Intimar a parte exequente na pessoa de seu advogado para postular o que 

entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-64.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA REGINA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

Intimar a parte exequente na pessoa de seu advogado para postular o que 

entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010232-18.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA CELESTINA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI JOSE LUI (EXECUTADO)

A RODRIGUES CEREAIS (EXECUTADO)

EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para juntar nos autos o auto de penhora dos veículos ou o 

Renajud, com a finalidade de proceder com a determinação retro o qual 

defere o pedido retro e determina a realização de arresto dos veículos 

encontrados, tendo em vista que nos autos de processo eletrônico não 

existe auto de penhora nem Renajud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010181-41.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO FREDERICO CUSULINI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se quanto a Carta Precatória devolvida 

negativa, bem como para que forneça endereço atualizado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-74.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. HERREIRA DE ARAUJO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL BERNARDINO DE SENA CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se acerca da Carta Precatória 

devolvida negativa, bem como para forneça endereço atualizado nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010274-38.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALBERTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. MONTILHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA OAB - AC0003886A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto a Carta Precatória devolvida com 

Certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, bem como apresente endereço 

atualizado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-13.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO ANTUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO AFONSO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Certifico que em consulta ao site do TJMT-Turma Recursal, não foi 

encontrado nenhum processo com Recurso com o nome das partes, deste 

modo, tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-58.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MALTA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000589-58.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO MALTA DE 

FREITAS VISTOS, INDEFIRO o pedido de expedição de certidão (id. 

13799415), pois, é desnecessária a emissão de declaração atestando a 

existência de ação executiva em curso para se perfectibilizar o protesto 

em razão de que o próprio título exequendo é protestável, nos termos da 

Lei n. 5474/68. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Às Providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000941-45.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: LUZIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, porque, em 

resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a existência de 

registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) nos bancos 

de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando tentou efetuar 

compras no comércio local, situação que a seu juízo provocou danos 

extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, mormente quando a 

referida inscrição se mostra manifestamente indevida, por não terem as 

partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de conduta da 

demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque nesse momento a 

cognição se afunila na análise dos elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento das tutelas provisórias 

(cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). 

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados 

e da documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de relação jurídica entre 

autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que essa é somente uma 

de mais de uma dezena de ações que desembocaram em sequência no 

foro da Comarca, sendo relevante observar que na hipótese em análise, 

num intervalo de apenas oito dias (10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente 

com a presente demanda foram distribuídas outras 21 ações, todas com o 

mesmo pano de fundo (ilegalidade da negativação do nome do autor em 

razão da inexistência de relação jurídica entre as partes), e patrocinadas 

por um mesmo escritório de advocacia, cujo endereço indicado está 

situado na Comarca de Várzea Grande, ou seja, há pouco menos de 800 

km desta cidade, e cuja tese padronizada é a invalidade dos registros de 

inadimplência baseados no argumento da inexistência de relação jurídica 

do devedor negativado com a pessoa jurídica responsável pelo 

apontamento. Salta aos olhos que se cuida de reprodução pronta e 

acabada daquilo que se cunhou designar de jurisdição massificada, ou 

melhor, massificação da litigiosidade apoiada na cultura do "demandismo", 

do "litigar por litigar", que traz consigo, quase sempre, uma pretensão 

indenizatória que se escora em parcos ou inexistentes fundamentos de 

fato, e jogam para a sorte, esperando um resultado vitorioso que seja, em 

meio à enxurrada de pretensões sem maiores substratos fáticos. Chama 

atenção, aliás, que as negativações são datadas de 2, 3, 4 anos 

passados, as procurações foram colhidas em uma região específica da 

cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a demanda está localizado 

há mais de setecentos quilômetros da Comarca, sendo bastante 

improvável que moradores da cidade tenham decidido excursionar à 

Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão sobre eventuais 

negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, ademais, que, no 

caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há mais de 02 anos 

e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou um cartão 

bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 
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demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000942-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000942-30.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 
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apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000944-97.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000945-82.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA VISTOS. 

Cuida-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com 

pedido de indenização por danos morais, porque, em resumo, teria sido o 

autor da ação surpreendido com a existência de registro de inadimplência 

(negativação do nome e do crédito) nos bancos de dados de restrição ao 

crédito, o que descobriu quando tentou efetuar compras no comércio 

local, situação que a seu juízo provocou danos extrapatrimoniais a seus 

direitos da personalidade, mormente quando a referida inscrição se mostra 

manifestamente indevida, por não terem as partes qualquer relação 

jurídica a embasar esse tipo de conduta da demandada. Pretende, em 

sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito, razão porque nesse momento a cognição se afunila 

na análise dos elementos descritos na lei como necessários e suficientes 

ao deferimento das tutelas provisórias (cautelares ou satisfativas), quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos 

autos, diante dos fatos narrados e da documentação trazida autor, não se 

verifica estarem presentes os pressupostos processuais para o 

deferimento da tutela pretendida. No que diz respeito à probabilidade do 

direito, a mim não parece possível - nessa quadra - antever a robustez 

das alegações exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é 

absolutamente impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada 

ausência de relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por 

necessário, que essa é somente uma de mais de uma dezena de ações 

que desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FRANCISCO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000955-29.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: ERASMO FRANCISCO DE MATOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 
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exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000957-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000957-96.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: WESLLEY ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de débito 

cumulada com pedido de indenização por danos morais, porque, em 

resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a existência de 

registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) nos bancos 

de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando tentou efetuar 

compras no comércio local, situação que a seu juízo provocou danos 

extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, mormente quando a 

referida inscrição se mostra manifestamente indevida, por não terem as 

partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de conduta da 

demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque nesse momento a 

cognição se afunila na análise dos elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento das tutelas provisórias 

(cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). 

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados 

e da documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de relação jurídica entre 

autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que essa é somente uma 

de mais de uma dezena de ações que desembocaram em sequência no 

foro da Comarca, sendo relevante observar que na hipótese em análise, 

num intervalo de apenas oito dias (10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente 

com a presente demanda foram distribuídas outras 21 ações, todas com o 

mesmo pano de fundo (ilegalidade da negativação do nome do autor em 

razão da inexistência de relação jurídica entre as partes), e patrocinadas 

por um mesmo escritório de advocacia, cujo endereço indicado está 

situado na Comarca de Várzea Grande, ou seja, há pouco menos de 800 

km desta cidade, e cuja tese padronizada é a invalidade dos registros de 

inadimplência baseados no argumento da inexistência de relação jurídica 

do devedor negativado com a pessoa jurídica responsável pelo 

apontamento. Salta aos olhos que se cuida de reprodução pronta e 
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acabada daquilo que se cunhou designar de jurisdição massificada, ou 

melhor, massificação da litigiosidade apoiada na cultura do "demandismo", 

do "litigar por litigar", que traz consigo, quase sempre, uma pretensão 

indenizatória que se escora em parcos ou inexistentes fundamentos de 

fato, e jogam para a sorte, esperando um resultado vitorioso que seja, em 

meio à enxurrada de pretensões sem maiores substratos fáticos. Chama 

atenção, aliás, que as negativações são datadas de 2, 3, 4 anos 

passados, as procurações foram colhidas em uma região específica da 

cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a demanda está localizado 

há mais de setecentos quilômetros da Comarca, sendo bastante 

improvável que moradores da cidade tenham decidido excursionar à 

Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão sobre eventuais 

negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, ademais, que, no 

caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há mais de 02 anos 

e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou um cartão 

bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1000958-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000958-81.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: ANTONIO DE SOUZA RIBAS REQUERIDO: 

VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, porque, em 

resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a existência de 

registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) nos bancos 

de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando tentou efetuar 

compras no comércio local, situação que a seu juízo provocou danos 

extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, mormente quando a 

referida inscrição se mostra manifestamente indevida, por não terem as 

partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de conduta da 

demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque nesse momento a 

cognição se afunila na análise dos elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento das tutelas provisórias 

(cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). 

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados 

e da documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de relação jurídica entre 

autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que essa é somente uma 

de mais de uma dezena de ações que desembocaram em sequência no 

foro da Comarca, sendo relevante observar que na hipótese em análise, 

num intervalo de apenas oito dias (10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente 

com a presente demanda foram distribuídas outras 21 ações, todas com o 

mesmo pano de fundo (ilegalidade da negativação do nome do autor em 

razão da inexistência de relação jurídica entre as partes), e patrocinadas 

por um mesmo escritório de advocacia, cujo endereço indicado está 

situado na Comarca de Várzea Grande, ou seja, há pouco menos de 800 

km desta cidade, e cuja tese padronizada é a invalidade dos registros de 

inadimplência baseados no argumento da inexistência de relação jurídica 

do devedor negativado com a pessoa jurídica responsável pelo 

apontamento. Salta aos olhos que se cuida de reprodução pronta e 

acabada daquilo que se cunhou designar de jurisdição massificada, ou 

melhor, massificação da litigiosidade apoiada na cultura do "demandismo", 

do "litigar por litigar", que traz consigo, quase sempre, uma pretensão 

indenizatória que se escora em parcos ou inexistentes fundamentos de 

fato, e jogam para a sorte, esperando um resultado vitorioso que seja, em 

meio à enxurrada de pretensões sem maiores substratos fáticos. Chama 

atenção, aliás, que as negativações são datadas de 2, 3, 4 anos 

passados, as procurações foram colhidas em uma região específica da 

cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a demanda está localizado 

há mais de setecentos quilômetros da Comarca, sendo bastante 

improvável que moradores da cidade tenham decidido excursionar à 

Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão sobre eventuais 

negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, ademais, que, no 

caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há mais de 02 anos 

e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou um cartão 

bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 
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rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000959-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000959-66.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: NELSON DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, porque, em 

resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a existência de 

registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) nos bancos 

de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando tentou efetuar 

compras no comércio local, situação que a seu juízo provocou danos 

extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, mormente quando a 

referida inscrição se mostra manifestamente indevida, por não terem as 

partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de conduta da 

demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque nesse momento a 

cognição se afunila na análise dos elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento das tutelas provisórias 

(cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). 

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados 

e da documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de relação jurídica entre 

autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que essa é somente uma 

de mais de uma dezena de ações que desembocaram em sequência no 

foro da Comarca, sendo relevante observar que na hipótese em análise, 

num intervalo de apenas oito dias (10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente 

com a presente demanda foram distribuídas outras 21 ações, todas com o 

mesmo pano de fundo (ilegalidade da negativação do nome do autor em 

razão da inexistência de relação jurídica entre as partes), e patrocinadas 

por um mesmo escritório de advocacia, cujo endereço indicado está 

situado na Comarca de Várzea Grande, ou seja, há pouco menos de 800 

km desta cidade, e cuja tese padronizada é a invalidade dos registros de 

inadimplência baseados no argumento da inexistência de relação jurídica 

do devedor negativado com a pessoa jurídica responsável pelo 

apontamento. Salta aos olhos que se cuida de reprodução pronta e 

acabada daquilo que se cunhou designar de jurisdição massificada, ou 

melhor, massificação da litigiosidade apoiada na cultura do "demandismo", 

do "litigar por litigar", que traz consigo, quase sempre, uma pretensão 

indenizatória que se escora em parcos ou inexistentes fundamentos de 

fato, e jogam para a sorte, esperando um resultado vitorioso que seja, em 

meio à enxurrada de pretensões sem maiores substratos fáticos. Chama 

atenção, aliás, que as negativações são datadas de 2, 3, 4 anos 

passados, as procurações foram colhidas em uma região específica da 

cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a demanda está localizado 

há mais de setecentos quilômetros da Comarca, sendo bastante 

improvável que moradores da cidade tenham decidido excursionar à 

Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão sobre eventuais 

negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, ademais, que, no 

caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há mais de 02 anos 

e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou um cartão 

bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 362 de 519



preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GONCALVES DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000956-14.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: JONAS GONCALVES DE PAIVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000960-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000960-51.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: NELSON DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000962-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000962-21.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: MARLI MARIA DE JESUS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 
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narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000964-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000964-88.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: MARIA JOSE GOMES SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. VISTOS. Cuida-se de 

ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização por danos morais, porque, em resumo, teria sido o autor da 

ação surpreendido com a existência de registro de inadimplência 

(negativação do nome e do crédito) nos bancos de dados de restrição ao 

crédito, o que descobriu quando tentou efetuar compras no comércio 

local, situação que a seu juízo provocou danos extrapatrimoniais a seus 

direitos da personalidade, mormente quando a referida inscrição se mostra 

manifestamente indevida, por não terem as partes qualquer relação 

jurídica a embasar esse tipo de conduta da demandada. Pretende, em 

sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito, razão porque nesse momento a cognição se afunila 

na análise dos elementos descritos na lei como necessários e suficientes 

ao deferimento das tutelas provisórias (cautelares ou satisfativas), quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos 

autos, diante dos fatos narrados e da documentação trazida autor, não se 

verifica estarem presentes os pressupostos processuais para o 

deferimento da tutela pretendida. No que diz respeito à probabilidade do 

direito, a mim não parece possível - nessa quadra - antever a robustez 

das alegações exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é 

absolutamente impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada 

ausência de relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por 

necessário, que essa é somente uma de mais de uma dezena de ações 

que desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 
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maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000965-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000965-73.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: MARIA JOSE GOMES SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de 

declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização 

por danos morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação 

surpreendido com a existência de registro de inadimplência (negativação 

do nome e do crédito) nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que 

descobriu quando tentou efetuar compras no comércio local, situação que 

a seu juízo provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da 

personalidade, mormente quando a referida inscrição se mostra 

manifestamente indevida, por não terem as partes qualquer relação 

jurídica a embasar esse tipo de conduta da demandada. Pretende, em 

sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito, razão porque nesse momento a cognição se afunila 

na análise dos elementos descritos na lei como necessários e suficientes 

ao deferimento das tutelas provisórias (cautelares ou satisfativas), quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos 

autos, diante dos fatos narrados e da documentação trazida autor, não se 

verifica estarem presentes os pressupostos processuais para o 

deferimento da tutela pretendida. No que diz respeito à probabilidade do 

direito, a mim não parece possível - nessa quadra - antever a robustez 

das alegações exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é 

absolutamente impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada 

ausência de relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por 

necessário, que essa é somente uma de mais de uma dezena de ações 

que desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 
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OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000966-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000966-58.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: MARIA JOSE GOMES SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 
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alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000990-86.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: ADINEIA APARECIDA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de 

declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização 

por danos morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação 

surpreendido com a existência de registro de inadimplência (negativação 

do nome e do crédito) nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que 

descobriu quando tentou efetuar compras no comércio local, situação que 

a seu juízo provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da 

personalidade, mormente quando a referida inscrição se mostra 

manifestamente indevida, por não terem as partes qualquer relação 

jurídica a embasar esse tipo de conduta da demandada. Pretende, em 

sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito, razão porque nesse momento a cognição se afunila 

na análise dos elementos descritos na lei como necessários e suficientes 

ao deferimento das tutelas provisórias (cautelares ou satisfativas), quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos 

autos, diante dos fatos narrados e da documentação trazida autor, não se 

verifica estarem presentes os pressupostos processuais para o 

deferimento da tutela pretendida. No que diz respeito à probabilidade do 

direito, a mim não parece possível - nessa quadra - antever a robustez 

das alegações exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é 

absolutamente impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada 

ausência de relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por 

necessário, que essa é somente uma de mais de uma dezena de ações 

que desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000991-71.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: ADINEIA APARECIDA FERREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA VISTOS. 

Cuida-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com 

pedido de indenização por danos morais, porque, em resumo, teria sido o 

autor da ação surpreendido com a existência de registro de inadimplência 

(negativação do nome e do crédito) nos bancos de dados de restrição ao 

crédito, o que descobriu quando tentou efetuar compras no comércio 

local, situação que a seu juízo provocou danos extrapatrimoniais a seus 

direitos da personalidade, mormente quando a referida inscrição se mostra 

manifestamente indevida, por não terem as partes qualquer relação 

jurídica a embasar esse tipo de conduta da demandada. Pretende, em 

sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito, razão porque nesse momento a cognição se afunila 

na análise dos elementos descritos na lei como necessários e suficientes 

ao deferimento das tutelas provisórias (cautelares ou satisfativas), quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos 

autos, diante dos fatos narrados e da documentação trazida autor, não se 

verifica estarem presentes os pressupostos processuais para o 

deferimento da tutela pretendida. No que diz respeito à probabilidade do 

direito, a mim não parece possível - nessa quadra - antever a robustez 

das alegações exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é 

absolutamente impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada 

ausência de relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por 

necessário, que essa é somente uma de mais de uma dezena de ações 

que desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000992-56.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: ADELSON TEIXEIRA PEREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, porque, em 

resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a existência de 

registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) nos bancos 

de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando tentou efetuar 

compras no comércio local, situação que a seu juízo provocou danos 

extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, mormente quando a 

referida inscrição se mostra manifestamente indevida, por não terem as 

partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de conduta da 

demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque nesse momento a 

cognição se afunila na análise dos elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento das tutelas provisórias 

(cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). 

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados 

e da documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de relação jurídica entre 
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autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que essa é somente uma 

de mais de uma dezena de ações que desembocaram em sequência no 

foro da Comarca, sendo relevante observar que na hipótese em análise, 

num intervalo de apenas oito dias (10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente 

com a presente demanda foram distribuídas outras 21 ações, todas com o 

mesmo pano de fundo (ilegalidade da negativação do nome do autor em 

razão da inexistência de relação jurídica entre as partes), e patrocinadas 

por um mesmo escritório de advocacia, cujo endereço indicado está 

situado na Comarca de Várzea Grande, ou seja, há pouco menos de 800 

km desta cidade, e cuja tese padronizada é a invalidade dos registros de 

inadimplência baseados no argumento da inexistência de relação jurídica 

do devedor negativado com a pessoa jurídica responsável pelo 

apontamento. Salta aos olhos que se cuida de reprodução pronta e 

acabada daquilo que se cunhou designar de jurisdição massificada, ou 

melhor, massificação da litigiosidade apoiada na cultura do "demandismo", 

do "litigar por litigar", que traz consigo, quase sempre, uma pretensão 

indenizatória que se escora em parcos ou inexistentes fundamentos de 

fato, e jogam para a sorte, esperando um resultado vitorioso que seja, em 

meio à enxurrada de pretensões sem maiores substratos fáticos. Chama 

atenção, aliás, que as negativações são datadas de 2, 3, 4 anos 

passados, as procurações foram colhidas em uma região específica da 

cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a demanda está localizado 

há mais de setecentos quilômetros da Comarca, sendo bastante 

improvável que moradores da cidade tenham decidido excursionar à 

Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão sobre eventuais 

negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, ademais, que, no 

caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há mais de 02 anos 

e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou um cartão 

bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1001005-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001005-55.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: LINDOMAR ALVES DA ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 
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sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há 

mais de 02 anos e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001011-62.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: LEONARDO VARGAS REQUERIDO: VIVO 

S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de débito 

cumulada com pedido de indenização por danos morais, porque, em 

resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a existência de 

registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) nos bancos 

de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando tentou efetuar 

compras no comércio local, situação que a seu juízo provocou danos 

extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, mormente quando a 

referida inscrição se mostra manifestamente indevida, por não terem as 

partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de conduta da 

demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque nesse momento a 

cognição se afunila na análise dos elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento das tutelas provisórias 

(cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). 

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados 

e da documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de relação jurídica entre 

autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que essa é somente uma 

de mais de uma dezena de ações que desembocaram em sequência no 

foro da Comarca, sendo relevante observar que na hipótese em análise, 

num intervalo de apenas oito dias (10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente 

com a presente demanda foram distribuídas outras 21 ações, todas com o 

mesmo pano de fundo (ilegalidade da negativação do nome do autor em 

razão da inexistência de relação jurídica entre as partes), e patrocinadas 

por um mesmo escritório de advocacia, cujo endereço indicado está 

situado na Comarca de Várzea Grande, ou seja, há pouco menos de 800 

km desta cidade, e cuja tese padronizada é a invalidade dos registros de 

inadimplência baseados no argumento da inexistência de relação jurídica 

do devedor negativado com a pessoa jurídica responsável pelo 

apontamento. Salta aos olhos que se cuida de reprodução pronta e 

acabada daquilo que se cunhou designar de jurisdição massificada, ou 

melhor, massificação da litigiosidade apoiada na cultura do "demandismo", 

do "litigar por litigar", que traz consigo, quase sempre, uma pretensão 

indenizatória que se escora em parcos ou inexistentes fundamentos de 

fato, e jogam para a sorte, esperando um resultado vitorioso que seja, em 

meio à enxurrada de pretensões sem maiores substratos fáticos. Chama 

atenção, aliás, que as negativações são datadas de 2, 3, 4 anos 

passados, as procurações foram colhidas em uma região específica da 

cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a demanda está localizado 

há mais de setecentos quilômetros da Comarca, sendo bastante 

improvável que moradores da cidade tenham decidido excursionar à 

Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão sobre eventuais 

negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, ademais, que, no 

caso concreto, o apontamento negativo foi registrado há mais de 02 anos 

e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou um cartão 

bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 
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patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000947-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO LUCIANO DA SILVA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000947-52.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: ALBINO LUCIANO DA SILVA SIMAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 

existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado no 

início do corrente ano e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 
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oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000989-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000989-04.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: SANDRA REGINA ALVES REQUERIDO: 

VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, porque, em 

resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a existência de 

registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) nos bancos 

de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando tentou efetuar 

compras no comércio local, situação que a seu juízo provocou danos 

extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, mormente quando a 

referida inscrição se mostra manifestamente indevida, por não terem as 

partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de conduta da 

demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque nesse momento a 

cognição se afunila na análise dos elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento das tutelas provisórias 

(cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). 

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados 

e da documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de relação jurídica entre 

autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que essa é somente uma 

de mais de uma dezena de ações que desembocaram em sequência no 

foro da Comarca, sendo relevante observar que na hipótese em análise, 

num intervalo de apenas oito dias (10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente 

com a presente demanda foram distribuídas outras 21 ações, todas com o 

mesmo pano de fundo (ilegalidade da negativação do nome do autor em 

razão da inexistência de relação jurídica entre as partes), e patrocinadas 

por um mesmo escritório de advocacia, cujo endereço indicado está 

situado na Comarca de Várzea Grande, ou seja, há pouco menos de 800 

km desta cidade, e cuja tese padronizada é a invalidade dos registros de 

inadimplência baseados no argumento da inexistência de relação jurídica 

do devedor negativado com a pessoa jurídica responsável pelo 

apontamento. Salta aos olhos que se cuida de reprodução pronta e 

acabada daquilo que se cunhou designar de jurisdição massificada, ou 

melhor, massificação da litigiosidade apoiada na cultura do "demandismo", 

do "litigar por litigar", que traz consigo, quase sempre, uma pretensão 

indenizatória que se escora em parcos ou inexistentes fundamentos de 

fato, e jogam para a sorte, esperando um resultado vitorioso que seja, em 

meio à enxurrada de pretensões sem maiores substratos fáticos. Chama 

atenção, aliás, que as negativações são datadas de 2, 3, 4 anos 

passados, as procurações foram colhidas em uma região específica da 

cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a demanda está localizado 

há mais de setecentos quilômetros da Comarca, sendo bastante 

improvável que moradores da cidade tenham decidido excursionar à 

Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão sobre eventuais 

negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, ademais, que, no 

caso concreto, o apontamento negativo foi registrado no início do corrente 

ano e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou um cartão 

bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001008-10.2018.8.11.0025 [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] REQUERENTE: SANDRA DE JESUS GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, porque, em resumo, teria sido o autor da ação surpreendido com a 
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existência de registro de inadimplência (negativação do nome e do crédito) 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, o que descobriu quando 

tentou efetuar compras no comércio local, situação que a seu juízo 

provocou danos extrapatrimoniais a seus direitos da personalidade, 

mormente quando a referida inscrição se mostra manifestamente indevida, 

por não terem as partes qualquer relação jurídica a embasar esse tipo de 

conduta da demandada. Pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, razão porque 

nesse momento a cognição se afunila na análise dos elementos descritos 

na lei como necessários e suficientes ao deferimento das tutelas 

provisórias (cautelares ou satisfativas), quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art.300). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos 

narrados e da documentação trazida autor, não se verifica estarem 

presentes os pressupostos processuais para o deferimento da tutela 

pretendida. No que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não 

parece possível - nessa quadra - antever a robustez das alegações 

exordiais, uma vez que sem a formação do contraditório é absolutamente 

impossível aquilatar a veracidade/plausibilidade da alegada ausência de 

relação jurídica entre autora e ré. Ademais, diga-se, por necessário, que 

essa é somente uma de mais de uma dezena de ações que 

desembocaram em sequência no foro da Comarca, sendo relevante 

observar que na hipótese em análise, num intervalo de apenas oito dias 

(10/07/2018 a 18/07/2018), juntamente com a presente demanda foram 

distribuídas outras 21 ações, todas com o mesmo pano de fundo 

(ilegalidade da negativação do nome do autor em razão da inexistência de 

relação jurídica entre as partes), e patrocinadas por um mesmo escritório 

de advocacia, cujo endereço indicado está situado na Comarca de Várzea 

Grande, ou seja, há pouco menos de 800 km desta cidade, e cuja tese 

padronizada é a invalidade dos registros de inadimplência baseados no 

argumento da inexistência de relação jurídica do devedor negativado com 

a pessoa jurídica responsável pelo apontamento. Salta aos olhos que se 

cuida de reprodução pronta e acabada daquilo que se cunhou designar de 

jurisdição massificada, ou melhor, massificação da litigiosidade apoiada na 

cultura do "demandismo", do "litigar por litigar", que traz consigo, quase 

sempre, uma pretensão indenizatória que se escora em parcos ou 

inexistentes fundamentos de fato, e jogam para a sorte, esperando um 

resultado vitorioso que seja, em meio à enxurrada de pretensões sem 

maiores substratos fáticos. Chama atenção, aliás, que as negativações 

são datadas de 2, 3, 4 anos passados, as procurações foram colhidas em 

uma região específica da cidade e, repita-se, o escritório que patrocina a 

demanda está localizado há mais de setecentos quilômetros da Comarca, 

sendo bastante improvável que moradores da cidade tenham decidido 

excursionar à Capital, todos de uma só vez, para aviventar a discussão 

sobre eventuais negativações indevidas que sofreram há anos. Diga-se, 

ademais, que, no caso concreto, o apontamento negativo foi registrado no 

início do corrente ano e somente agora a parte autora veio a juízo para 

defender a sua ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de 

que, não hoje, e sim em tempos passados, inexistia uma linha telefônica ou 

um cartão bancário a justificar o liame jurídico entre os demandantes e as 

demandadas. Destaque-se, ainda, que segundo dados preliminares das 

chamadas grandes demandantes (operadoras de telefonia, distribuidoras 

de energia, instituições financeiras) Mato Grosso possui mais que o triplo 

de ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com 

pedidos de indenização que o Estado de São Paulo, mesmo possuindo 

pouco mais de 7% da população daquele Estado, o que escancara o uso 

desmedido e descontrolado desse tipo de demanda judicial em nossos 

rincões, indicando a existência óbvia de abuso do direito de ação, muitas 

das vezes subsidiado e estimulado por ‘captadores de ação’, as populares 

“pastas de clientes”, que, a par de caracterizar desvio profissional e ético, 

pode caracterizar ilícito penal, seja pela adulteração de documentos, seja 

pela presença do elemento subjetivo do crime definido no art. 171 do CP, 

pelos malfadados “agenciadores de demandas”. Não é novidade que a 

OAB, Seccional de Mato Grosso, tem se dedicado ao combate da 

chamada captação ilícita de clientes, que além de tudo se configura como 

infração ético-disciplinar, prevista no art. 34, III e IV do EOAB, razão 

porque, a par do prosseguimento da demanda, mas estando evidentes os 

indícios de prática do ato tipificado por ilícito no Código de Ética e Disciplina 

da OAB, mormente porque é clara a atuação do escritório de advocacia 

patrocinador da causa em uma região delimitada da cidade (do Módulo 6 

até os bairros Padre Duílio, Palmiteira e São José Operário), determino a 

expedição de ofício ao TED/MT, e à DelPol da cidade, para que apure 

eventual delito criminal, inclusive identificando junto aos outorgantes dos 

instrumentos de mandato quem seria o captador/agenciador das 

demandas – se é que existiu tal prática no caso presente – e identificado, 

apure-se, se está agindo como advogado, em exercício irregular da 

profissão ou ludibriando os clientes/moradores com falsas promessas de 

vantagens indevidas. Voltando ao ponto em debate (o pedido de tutela de 

urgência verbalizado na inicial), por tudo o que já se expôs anteriormente, 

não me convenço da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. RECEBO a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, citando-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína (MT), 18 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001270-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVAL MANOEL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001270-91.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: R R BERNARDO - ME 

EXECUTADO: RONIVAL MANOEL DE ALMEIDA V I S T O S, Relatório 

dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. A extinção do 

processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a 

parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, não 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, 

o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte requerente que, mesmo devidamente intimada para fazê-lo 

(id. 11692576), quedou-se inerte (evento n.14631406), ocasionando a 

paralisação do feito por mais de 30 dias. Cumpre ressaltar que a extinção 

do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. 

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte exequente. Nesses moldes, ante a desídia 

processual da parte credora, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, 

III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.I.C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000453-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE IZIDORO PEREIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VC INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000453-90.2018.8.11.0025. REQUERENTE: CIRLENE IZIDORO PEREIRA 

COUTINHO REQUERIDO: VC INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - ME V I S T 

O S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Conforme noticiado por meio da petição anexa ao 

ID. 13368044, as partes firmaram acordo em relação ao débito objeto da 

inicial. Havendo composição amigável, a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO 

O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Defiro o pedido de 

desistência do prazo recursal, devendo a Secretaria certificar o trânsito 

em julgado da sentença na data de hoje, bem como promover as 

anotações e baixas de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CAMILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000712-56.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: MILTON CAMILO DE OLIVEIRA V I S T O S, Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. O processo se acha apto a ser decidido, pois a matéria afeta aos 

autos não reclama maior dilação probatória, sendo, portanto, imperativo 

legal o julgamento antecipado da lide, que antes de tudo, é um dever do 

juiz, sempre que presentes as condições para sua realização, e 

observada a garantia do exercício do contraditório substancial às partes. 

Como é cediço a regra geral é que o prazo para o requerido apresentar 

resposta à inicial se dá até a audiência de instrução de julgamento de 

acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE. Entretanto, no caso em tela, 

revela-se desnecessária a designação de audiência instrutória, porque os 

autos versam sobre cobrança de título extrajudicial (cheques) sem força 

executiva e que não restaram impugnados pelo reclamado. Se não 

bastasse isso, a Turma Recursal Única do TJMT editou a Súmula 11 que 

assim dispõe: “A contestação será apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia”. Dito isso, 

voltando os olhos sobre a lide, verifica-se o mandado citatório fez constar 

expressamente que o prazo para apresentação de defesa passaria a fluir 

da data da audiência de conciliação. Assim, citado o demandado 

compareceu à audiência de conciliação que restou inexitosa, 

oportunidade, em que saiu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 5 dias. Contudo, o reclamado quedou-se inerte, assim, deve-se aplicar 

a revelia do artigo 20 da Lei n° 9.099/95, o que implica dizer que a parte 

requerida deverá suportar os ônus de sua inércia, salvo se houver nos 

autos elementos capazes de infirmar as alegações exordiais. Pelo 

exposto, resta incontroverso o fato alegado na inicial (realização de 

negocio entre as partes sem o devido pagamento), bem como o valor 

inadimplido (R$ 6.375,60 representado pelas cártulas de cheque 

carreadas ao feito), já que não foram contestadas tais afirmações e não 

existem provas ou indícios processuais que desautorizem a aplicação dos 

consectários lógicos da ausência de defesa constatada. Destarte, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com julgamento de mérito, 

julgando procedente o pedido exordial e condenando o requerido ao 

pagamento da importância de R$ 6.375,60 (seis mil trezentos e setenta e 

cinco reais e sessenta centavos), sobre a qual deverão incidir juros de 

mora de 1% a.m. e correção monetária desde o momento do vencimento 

da obrigação, já que se cuida de relação contratual, cuja mora se 

caracteriza ex re. Deixo de condenar o requerido no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-09.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSY REGIS SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIVERSO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000644-09.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JOSSY REGIS SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

UNIVERSO LTDA - ME V I S T O S, Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Em audiência de 

conciliação ID. 11817295, as partes firmaram acordo em relação ao débito 

objeto da inicial. Havendo composição amigável, a homologação do acordo 

com resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, 

do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA CRUZ DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 09 de agosto de 2018, às 

13h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do NCPC). Defiro o pedido de justiça gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LATANZI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000490-62.2018.8.11.0011. 

AUTOR: SILVIO LATANZI DE OLIVEIRA RÉU: NELSON PEREIRA DA SILVA 

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 9 de agosto de 2018, às 

17h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do NCPC). Por fim, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 4 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000530-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT0008996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRIS GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 25 de setembro de 2018, às 

16h, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Intime-se o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

ré devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). 

Quanto ao pedido de alimentos provisórios, constato que resta provado o 

parentesco entre a menor em comento e o autor, conforme se infere da 

certidão de nascimento juntada aos autos, assim sendo, arbitro alimentos 

provisórios (art. 4º da Lei 5.478/68) no valor de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, a serem pagos mensalmente pela parte requerida, 

enquanto perdurar a demanda, sem embargo de posterior modificação do 

montante na hipótese de insuficientes ou exacerbados, pois não existe 

nos autos qualquer comprovação da renda do mesmo, impossibilitando a 

análise da possibilidade do alimentando. Determino que seja realizado 

estudo psicossocial no ambiente familiar da criança pela Assistente Social 

e Psicóloga credenciadas ao Juízo, devendo apresentar o laudo nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. 

Cientifique-se o digno Ministério Público Estadual. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste – MT, 16 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000425-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000425-67.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: EDIVALDIR AVILA DE MENEZES FILHO REQUERIDO: 

MARILZA RAMALHO Diante do teor da certidão anexada no ID nº 

14141903, cancelo a sessão de medição e/ou conciliação designada para 

data de 19/07/2018, às 13h, ante a ausência de tempo hábil para 

cumprimento da solenidade. Outrossim, dando prosseguimento ao feito, 

designo nova sessão de mediação e/ou conciliação para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 13h, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, devendo a Secretaria deste Juízo proceder com a citação do 

requerido para que compareça na oralidade, devidamente acompanhado 

por seu advogado. No mais, cumpra-se o remanescente da decisão 

proferida no ID de nº 12950113. Intime-se. Mirassol D' Oeste-MT, 18 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122608 Nr: 269-43.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsemar Sidnei Goloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087, Sergio Ricardo Batista de Almeida - OAB:167.118 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 Manifeste-se a parte exequente acerca da petição de fl. 133, em 05 

(cinco) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 148898 Nr: 4357-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Aparecida de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para juntar aos autos planilha de débito 

atualizada.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.
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Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247100 Nr: 1673-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Correa - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Defiro pedido de fl. 213, razão pela qual determino a suspenção da 

presente ação até o transito em julgado da sentença a ser proferida nos 

autos de nº 8010021-80.2017.811.0011.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228450 Nr: 1007-89.2015.811.0011

 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: Zoraide Angelita Moreira, Marcilei de Oliveira Claro, 

Aparecida Rosana Fidelis, Renata da Cruz Lopes, Roseli Nunes Paixão 

Moura, Dorival Gomes da Silva, Eunice Milan dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Bruna Gabriela Zanrosso Marcondes - OAB:15.679, 

Juliana Fernandes As - OAB:16655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fl. 183, arquive-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258909 Nr: 1369-86.2018.811.0011

 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: Emerson Palermo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 31/08/2018 às 09h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva de Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234350 Nr: 4436-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Rodrigues Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Juliana Fernandes As - OAB:16655/MT

 Intimação do Procurador da parte autora de que foi designada Seção de 

Mediação e ou Conciliação para o dia 24 de Agosto de 2018, às 16h30 min 

a ser realizada no CEJUSC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234783 Nr: 30-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Urbano Teodoro Rodrigues, Adalgisa Prates Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls. 105/107 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251189 Nr: 3642-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder a aposentadoria por idade rural ao autor, no valor de um salário 

mínimo, bem como décimo terceiro salário. Para a data de início do 

benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 26 de 

outubro de 2016 (fl. 11). Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I- 

José da Silva Filho; II- benefício previdenciário aposentadoria rural por 

idade; III- valor do salario mínimo; IV- 26 de outubro de 2016; V- salário 

mínimo; VI- 26 de outubro de 2016. Quanto às prestações vencidas desde 

então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da 

citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação 

do STJ (Lei Federal n.º 6.899/1981, Súmulas n.º 43 e n.º 148 do STJ, art. 

406 do Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, 

a partir de 29 de junho de 2009, os valores em atraso deverão ser 

atualizados em conformidade com os preceitos da Lei Federal n.º 

11.960/2009. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora. Condeno ainda o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º 

111 do STJ).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254853 Nr: 5540-23.2017.811.0011

 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: Jose Augusto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder a aposentadoria por idade rural ao autor, no valor de um salário 

mínimo, bem como décimo terceiro salário. Para a data de início do 

benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 17 de 
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outubro de 2017(fl. 16). Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I- José 

Augusto Pereira; II- benefício previdenciário aposentadoria rural por idade; 

III- valor do salario mínimo; IV- 17 de outubro de 2017; V- salário mínimo; 

VI- 17 de outubro de 2017. Quanto às prestações vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da 

citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação 

do STJ (Lei Federal n.º 6.899/1981, Súmulas n.º 43 e n.º 148 do STJ, art. 

406 do Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, 

a partir de 29 de junho de 2009, os valores em atraso deverão ser 

atualizados em conformidade com os preceitos da Lei Federal n.º 

11.960/2009. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora. Condeno ainda o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º 

111 do STJ).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256338 Nr: 215-33.2018.811.0011

 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: Clovis Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder a aposentadoria por idade rural ao autor, no valor de um salário 

mínimo, bem como décimo terceiro salário. Para a data de início do 

benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 09 de 

novembro de 2017(fl. 18). Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I- 

Clovis Pereira dos Santos; II- benefício previdenciário aposentadoria rural 

por idade; III- valor do salario mínimo; IV- 09 de novembro de 2017; V- 

salário mínimo; VI- 09 de novembro de 2017. Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada mês de 

referência, após a data da citação, considerada a natureza alimentar da 

dívida, na linha de orientação do STJ (Lei Federal n.º 6.899/1981, Súmulas 

n.º 43 e n.º 148 do STJ, art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do Código 

Tributário Nacional). Contudo, a partir de 29 de junho de 2009, os valores 

em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da 

Lei Federal n.º 11.960/2009. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora. Condeno ainda o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º 

111 do STJ).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180418 Nr: 1068-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 782, §3° do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido formulado à fl. 108 para tanto, expeça-se ofício ao 

SERASA e ao SPC, no endereço do CDL desta cidade, determinando a 

inserção do nome do executado EVONICE CRISTINA MANIERI em seus 

cadastros em virtude de débito que perfaz o valor de R$32.706,40 (trinta e 

dois, setecentos e seis reis e quarenta centavos) oriundos deste 

processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste - MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 10253 Nr: 955-50.2002.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Garcia Rigolim - 

OAB:18.067

 Antes petição de fl. 305, determino que seja recolhido guia referente aos 

honorários advocatícios depositados em conta judicial, devendo ser 

procedido conforme pugnado.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171224 Nr: 4066-90.2012.811.0011

 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: Liderci Maria Martins Gaeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda com os 

cálculos nos termos fixados no v. acórdão e da sentença prolatada nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174794 Nr: 38-45.2013.811.0011

 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: Gilmar Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário de 

Auxílio-Doença, concedido em acórdão de fls. 112/113, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de fixação de multa diária, no caso de descumprimento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 213992 Nr: 2662-33.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Inácio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário de 

Aposentadoria Rural por Idade, concedido em sentença de fls. 36/39, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, devendo ser encaminhado juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de fixação de multa diária, no caso de descumprimento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 386-87.2018.811.0011

 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: Elisabete do Socorro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder a aposentadoria por idade rural à autora, no valor de um salário 

mínimo, bem como décimo terceiro salário. Para a data de início do 

benefício fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 27 de setembro de 2016 (fl. 17). Por força do art. 1.288 da CNGJ 

declaro: I- Elisabete do Socorro Lopes; II- benefício previdenciário 

aposentadoria rural por idade; III- valor do salario mínimo; IV- 27 de 

setembro de 2016; V- salário mínimo; VI – 27 de setembro de 2016. Quanto 

às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada 

mês de referência, após a data da citação, considerada a natureza 

alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (Lei Federal n.º 

6.899/1981, Súmulas n.º 43 e n.º 148 do STJ, art. 406 do Código Civil c/c o 

art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, a partir de 29 de junho de 

2009, os valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com 

os preceitos da Lei Federal n.º 11.960/2009. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de trinta dias. Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá – MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos 

autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora. Condeno ainda o requerido nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º 111 do STJ). Isento a 

parte requerida de custas e despesas processuais(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235071 Nr: 197-80.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl.50, de modo que determino que seja expedido ofício 

ao Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça – MT, para 

que proceda a elaboração de cálculo atualizado do valor ora executado.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 05 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 541 Nr: 58-95.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MONTEIRO DE ARAÚJO, ANTÔNIO 

CÂNDIDO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Defiro o pedido constante na petição de fl. 312, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 20 (vinte) dias ao requerido, para as devidas 

providências.

Ademais, defiro o pedido de fl. 313, de juntada de procuração de patrono 

nos autos, devendo ser substituído o nome do procurador concernente à 

capa dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono Thais 

Daniela Tussolini de Almeida – OAB 21.589.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 139012 Nr: 2934-32.2011.811.0011

 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: Maria Alves Sabará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Pelo exposto acima, intime-se a parte autora para apresentar o 

requerimento administrativo ou apresentar a impossibilidade de realizar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.Após, intime-se a parte 

requerida para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – MT, 09 de julho de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260833 Nr: 2161-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires Garcia de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Quanto aos sócios, embargantes pessoas físicas, entendo que não 

houve a juntada de documentos suficientes à comprovação de aludida 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não 

tendo sido juntado sequer declaração de hipossuficiência.Portanto, 

indefiro o pleito de gratuidade da justiça aos embargantes.Intime-se os 

embargantes, na pessoa de seu advogado, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Vara 

para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis:Art. 456. A taxa judiciária, 

as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 
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necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º 

será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de julho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101800 Nr: 760-84.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Assis Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o manejo do recurso de Agravo de Instrumento interposto 

por Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, conforme informado às fls. 

229/232-v, MANTENHO a decisão objurgada pelas mesmas razões fáticas 

e jurídicas que a embasaram.

No mais, aguarde-se o julgamento do agravo.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230122 Nr: 1888-66.2015.811.0011

 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: Marta Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Conforme o petitório de fl. 208, vislumbra-se que a autora concorda com o 

valor depositado à fl. 206 dos autos e que seja depositado o valor na 

conta constante na fl. 208

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 da exequente renunciar ao crédito, com supedâneo no art. 

924, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.

 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, 05 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 15642 Nr: 2081-04.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste, Antonio 

Carlos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Fabri, A Fazenda do Municipio de 

Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Danilo Cezar Ochiuto - OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24158 Nr: 1432-34.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Moreira da Silva, Sidnei Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Meyer da Fonseca 

- OAB:7057, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito formulado à fl. 100 - v.

Nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, remetam-se os autos 

novamente ao arquivo.

Ademais, defiro o pedido de fl. 102, para tanto proceda-se conforme 

requisitado.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 12 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198720 Nr: 4089-02.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edney Garcia de Oliveira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Rezende 

Fortes Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 Ante o pleito de fl. 202/202-v, determino a suspensão do processo, pelo 

prazo de 01 (um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 11 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26368 Nr: 592-87.2007.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Representação Comercial Ltda - ME, 

Amado Maximo da Silva Junior, Sueli Feotrim dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito de fl. 138, determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 01 (um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo 

Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 09 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32980 Nr: 3547-57.2008.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Cachiko Ltda, Rogerio Spolador de 

Souza, Evi Mari Pereira Spolador de Souza, Valdecir Yamamoto, Roseli 

Spolador de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Luiz Gonzaga de Menezes - OAB:8.620

 Ante o pleito de fl. 195, determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 01 (um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo 

Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 09 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259689 Nr: 1694-61.2018.811.0011

 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: João Paracatu Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Paracatu Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cunha - OAB:14.008, 

Emerson Pinheiro Leite - OAB:19.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 04 de setembro de 2018, às 

13h00min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência.

Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do 

NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação das contas ou de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 05 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259181 Nr: 1511-90.2018.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves Memória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão de fl. 29 suspendo a audiência outrora designada por 

não haver tampo hábil para citação/intimação do requerido, devendo a 

parte autora ser intimada para efetuar o pagamento das diligências do 

meirinho, após comprovação nos autos do referido pagamento volvam-me 

conclusos para designar nova data.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255784 Nr: 5922-16.2017.811.0011

 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 Mazini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 93, 

determino que seja agendada nova data para realização da perícia médica, 

bem como sua intimação.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 10 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253952 Nr: 5194-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Camilo de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que estabeleça o benefício previdenciário de 

Auxílio- Doença, concedido na decisão de fls. 42/42-v, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de fixação de multa diária, no caso de descumprimento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238376 Nr: 1964-56.2016.811.0011

 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: Nelzi Helena de Oliveira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237844 Nr: 1689-10.2016.811.0011

 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: Antonio Luiz Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fl. 94-v/95.

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, 09 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 216201 Nr: 3029-57.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparicio Jacinto Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fls. 116.

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, 11 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32724 Nr: 3124-97.2008.811.0011

 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: Maria do Carmo de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fls. 121.

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.

Ademais, determino que as publicações deverão ser realizadas 

exclusivamente em nome da procuradora Drª Valéria Aparecida Soldá de 

Lima, OAB/MT 9.495.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 11 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 1484 Nr: 22-19.1998.811.0011

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍBERO LEONEL DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Magalhães de Oliveira - 

OAB:9.564-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 561/562, de modo que determino ao oficial de 

justiça que se dirija até o local constante na petição de fl. 561 para que 

confeccione auto de constatação detalhando qual a real situação do 

imóvel atualmente e bem como especifique o(s) nome(s) e 

qualificação(ões) do(s) empossado(s).

 Após, vistas a parte inventariante para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19989 Nr: 456-61.2005.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Samuel Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 194 para determinar a suspensão do processo, até 

que seja disponibilizada pela Fazenda Estadual a avaliação e o 

demonstrativo de cálculo, com supedâneo nos artigos 922.

Após a juntada dos referidos documentos, intime-se a inventariante para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200273 Nr: 90-07.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio O. Machado - ME, Marcio de Oliveira 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista à exequente para manifestar acerca da manifestação de fls. 

89/90, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256333 Nr: 210-11.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

da lide) do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Nas impugnações ora apresentadas não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.

Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de 

prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, 

13h30min, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil.

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, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se as partes e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 123083 Nr: 969-19.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fls. 154/154-v.

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, 11 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24756 Nr: 2105-27.2006.811.0011

 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: Luiz Gustavo Sant'Anna Cidin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globocabo - Net Serviços de Comunicações 

S/A, Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vislumbra-se nos Alvarás Eletrônicos expedidos nas fls. 332/333 que os 

valores foram pagos.

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.

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, 18 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 2894-21.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzy Sumie Matsushita Yasue

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jorge Yassue

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655, 

LUIS PEREIRA PARDIM - OAB:, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos as certidões requisitadas na manifestação de fl. 352.

Após, vista à Fazenda Pública Estadual para manifestar, em igual prazo.

Somente então, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000781-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (RÉU)

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000781-62.2018.8.11.0011. 

AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: HIDERALDO BRUNO 

CAMILOTTI - ME, HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI Expeça-se mandado de 

pagamento, com prazo de quinze dias, nele cientificando-se o requerido 

de que: a) nesse mesmo prazo, poderá efetuar o pagamento, caso em que 

ficará dispensado do pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios. b) caso não efetue o pagamento, poderá o réu 

oferecer embargos, os quais suspenderão a eficácia do mencionado 

mandado. c) em caso de não pagamento nem de interposição de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. 

Intimem-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 19 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 904-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracel Celular Ltda - ME, José Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 755, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Outrossim, intimem-se as partes para que, 

dentro de 05 (cinco) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I – arguam o impedimento ou a suspeição, se for o 

caso; II – indiquem assistentes técnicos; e III – apresentem quesitos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 904-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracel Celular Ltda - ME, José Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que se 

manifestem acerca da proposta de honorários de fls. 760/766, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, a respeito de seu valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27929 Nr: 1792-32.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberjane Almeida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 

11.473/A, José Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR SOUZA FREIRE - 

OAB:6636-B

 Intimar o advogado do autor Dr. Geovani Mendonça de Freitas para que 

dê prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 21212 Nr: 1365-06.2005.811.0011

 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: Edmar Joaquim Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabia Carolina Moretto Rizzato 

- OAB:9301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, tendo em vista que há informações nos autos, às fls. 188, de 

que o RPV expedido nos autos, foi quitado no ano de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173056 Nr: 4474-81.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: G&CL-E, PRCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdCS, CGPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, BRUNA GABRIELA 

ZANROSSO - OAB:15679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655, 

Tayse Fernanda Botelho de Carvalho - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca do documento acostado às fls. 120-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75165 Nr: 1325-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bueno - Produtos Agropecuarios, Alessandra 

Longuinho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O, Juliana Zafino Isidoro Ferreira Mendes - OAB:12.794/B, 

Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos autos 

a respeito dos documentos juntados às fls. 87/102, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234878 Nr: 78-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a respeito do integral cumprimento da avença, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como quitação total do 

débito pactuado, tendo em vista o escoamento do prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238384 Nr: 1966-26.2016.811.0011

 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: André Luis Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Spinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 250, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195609 Nr: 3627-45.2013.811.0011

 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: Leonor Barbosa Brussolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 159, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 184045 Nr: 1681-38.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crislei Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Diretos Creditórios - 

FIDC-NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163607

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 183, cujo teor transcrevo:"Certifico que o advogado da 

parte requerida foi intimado através do DJE nº 10236, disponibilizado em 

13/04/2018, para pagar o débito remanescente no prazo de 15 dias, 

deixando transcorrer o prazo sem manifestação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245883 Nr: 1042-78.2017.811.0011

 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: Antonia dos Santos Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação para que o advogado da parte autora se manifeste 

acerca do documento colacionado às fls. 103 pelo perito dos autos, 

especialmente a respeito do não comparecimento do autor na perícia ora 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4947 Nr: 153-23.2000.811.0011

 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: Laticinio Ostelac Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veiculos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ALVES DE DEUS - 

OAB:13235-A, JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO - OAB:15013A, 

JURANDIR DE SOUZA FERREIRA - OAB:, Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8.194- A

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217279 Nr: 3189-82.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernei Ana Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bv Financeira S.A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira - 

OAB:19103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Intimar o advogado da parte requerida para que informe nos autos, no 

prazo legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de 

Alvará Eletrônico, relativo a restituição dos valores depositados a maior 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237556 Nr: 1556-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Marchi -ME, Nelson Vieira Lopes, Maurilio 

de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233159 Nr: 3701-31.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edil de Almeida Lara, Neidecir Marli Adário Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca da impugnação à execução apresentada às fls. 477/528, pela 

parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206556 Nr: 1294-86.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, IURI SEROR CUIABANO - OAB:10838

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

impuganção acostada às fls. 97/102, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000757-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000757-34.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO DEFIRO 

liminarmente a medida requerida na petição inicial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do representante da 

parte autora. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo: a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os 

valores apresentados pelo credor na inicial R$ 13.066,54 (treze mil 

sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha 

cálculo anexa, acrescidos das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela alienação 

fiduciária; b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver 

pagado a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior 

e pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 

(cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º 

art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69). Autorizo o cumprimento da liminar na 

forma do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Neste pórtico, 

comprovada a mora e inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, 
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cujo resultado segue anexo a presente decisão. Noutro giro, restando 

frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante do autor. Caso não seja concretizada a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para manifestar sobre eventual conversão do feito em ação executiva, 

conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol d'Oeste, 19 de julho de 2018 Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ARAUJO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. FERREIRA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência REDESIGNADA nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 30/10/2018 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261598 Nr: 2432-49.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Magno de Carvalho Jeronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – Cód. 261598

Flagrado: ELDER MAGNO DE CARVALHO JERONIMO

Presentes:

Juiz de Direito: Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Marcus Vinicius Esbalqueiro

Flagrado: Elder Magno de Carvalho Jeronimo

 Aos dez dias do mês de julho de 2018, na sala de Audiências da Terceira 

Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de Mato 

Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra

Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, os autuados 

foram apresentados sem o uso de algemas, oportunidade em que o MM. 

Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias 

da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Em reanálise à prisão preventiva anteriormente decretada, tenho que a 

situação fática primeiramente apresenta se alterou, tendo em vista que, em 

consulta a folha de antecedentes criminais extraída do Sistema Apolo, 

denoto que o autuado não é reincidente específico, e as circunstancias do 

delito, supostamente praticado, não são graves a ponto de sustentar a 

medida extrema.

Desta feita, revogo a prisão preventiva decreta em desfavor do autuado 

ELDER MAGNO DE CARVALHO JERONIMO, se por outro motivo não 

estiver preso, CONDICIONADA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de FIANÇA, bem como vinculada à imposição das seguintes 

medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA 

revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

 a) comparecimento a todos os atos processuais e policiais a que for 

intimado;

b) manter seu endereço sempre atualizado;

c) proibição de consumir bebida alcóolica em locais públicos, ex: bares, 

boates, restaurantes etc.

DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO 

AO INDICIADO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES 

SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.

Em caso de pagamento do valor arbitrado a título de fiança, o que deverá 

ser certificado pelo Gestor Judicial, sirva a presente decisão como alvará 

de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer custodiado.

 Extraia-se cópia dos autos ao executivo do recuperando.

Cumpra-se.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

 OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

MARCUS VINICIUS ESBALQUEIRO

Defensor Público

ELDER MAGNO DE CARVALHO JERONIMO

Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261598 Nr: 2432-49.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Magno de Carvalho Jeronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 240918

Vistos, etc.

Primeiramente, considerando que o pedido de autorização de trabalho às 

fls. 132/133 é extemporâneo, torna-se prejudicada sua análise.

Contudo, na hipótese da recuperanda ter violado o recolhimento domiciliar 

entre 19 e 24 de junho, visto que requereu autorização para trabalhar no 

referido período em Glória D’Oeste-MT, dou por justificadas as 

transgressões, porventura existentes, em razão da comprovação de fl. 

133.

Outrossim, quanto à comunicação de fl. 135, considerando que a 

recuperanda já recolocou a tornozeleira eletrônica, bem como a brevidade 

do lapso em que ocorreu o referido transtorno, tendo a própria apenada 

buscado reparar as consequências do surto psicológico, tenho por bem 

acolher a justificativa, com a ressalva de que não será perdoada nova 

transgressão neste sentido, sob pena de regressão ao regime fechado, 
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devendo a recuperanda ser intimada da referida advertência,.

Por fim, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do 

cálculo de pena de fl. 130, 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 na data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 261774 Nr: 2496-59.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 261774

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 16/08/2018, às 16h45min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 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.: 261774 Nr: 2496-59.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 16/08/2018, às 16h45min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 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.: 248371 Nr: 2327-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 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, impulsiono os presentes autos intimando o douto 

advogado para manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261598 Nr: 2432-49.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Magno de Carvalho Jeronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 Ante o exposto, com fulcro no art. 325, §1º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, REDUZO a fiança arbitrada para R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), correspondente a um salário mínimo, 

permanecendo incólumes as demais medidas cautelares impostas na 

decisão de fls. 22/23.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112562 Nr: 9-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Baldassarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa com a 

finalidade de intimar o procurador da parte exequente, para que 

providencie o pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) 

dias. Outrossim, informo que a guia de recolhimento de diligência deverá 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça - www.tjmt.jus.br > emissão de 

guias online diligência > emissão de guia de diligência ou guia de 

complementação de diligência. Referido pagamento deverá ser 

comprovado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 2913-83.2015.811.0086

 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: Erico Maria da Silva ME, Erico Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria do Estado de Mato Grosso, 

Secretaria de Estado de Fazenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 93311 Nr: 2045-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda., Pedro 

Henrique de Toledo Moraes, Ana Paula de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Britzke da Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPUSIONO, os presentes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente, através de 

seus advogados, para comparecer na Secretaria da 1ª Vara para retirar 

os referidos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54055 Nr: 1545-44.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Antonio de Andrade Me, Valdeci 

Antonio de Andrade, Valdeci Antonio de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. 

133/134, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 2202-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 67/68, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91213 Nr: 681-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Kutianski de Souza - 

OAB:PR 73.756, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:MT 

18186-A, Everton Diego Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT 

FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - 

OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 39, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114944 Nr: 1310-67.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodorápido Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PIOVEZAN PEZZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12.093-B, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114570 Nr: 1064-71.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Aparecido Di Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:MT 9538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114368 Nr: 944-28.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, Elusmar Maggi Scheffer, 

Fernando Maggi Scheffer, José Maria Bortoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Aparecido Francisco Costa, Ilda 

Onesco Costa, Edson da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954/MT, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11.004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel
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 Cod. Proc.: 106515 Nr: 4147-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIANGULO LOGISTICA FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:PR 53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele A. Natel Glaser de 

Silva - OAB:PR /50.586

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103489 Nr: 2446-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Everaldo Strada, Paulo Mocellin, Marcia 

Cristina Mocellin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

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)

 

ExTiEx 1000450-49.2018.8.11.0086 - INTIMAR a parte autora, na pessoa 

do seu procurador, para que fique ciente do encaminhamento da Carta 

Precatória, via malote digital, consoante comprovante anexo no ID: 

14275380.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111887 Nr: 6993-22.2017.811.0086

 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: EADS, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114377 Nr: 952-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Assim, INDEFIRO o pedido para reconhecimento de nulidade do despacho 

de fls. 215, assim como o requerimento para desentranhamento das 

considerações de fls. 222/227. Consigno que a instrução processual já foi 

encerrada e não será deferido qualquer requerimento para juntada de 

novos documentos ou produção de outros meios de prova, pois do 

contrário, a prolação de sentença poderá ser protelada indefinidamente. 

Nesse diapasão, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar apenas a 

determinação para que o perito nomeado pelo juízo apresente laudo 

complementar, manifestando-se sobre o conteúdo da entrevista com o 

adolescente gravada no CD encartado às fls. 235, considerando a sua 

total prescindibilidade no caso em epígrafe. O laudo pericial lavrado pelo 

perito nomeado está bastante claro, sem a presença de quaisquer vícios 

que possam macular o trabalho do expert, de modo que a lavratura de 

laudo complementar apenas protelaria ainda mais a prolação de sentença. 

Portanto, intime-se o perito desta decisão, informando-o da 

desnecessidade de apresentação de qualquer outro lado. Desta feita, 

abra-se vistas ao Ministério Público para complementação de suas 

alegações finais e, após à defesa, para apresentação dos memoriais. 

Antes da abertura de vista dos autos à defesa, intime-se o causídico do 

adolescente para que encarte nos autos n°. 2473-82.2018.811.0086, 

código 117376, a procuração outorgada pelos representantes do mesmo, 

no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, considerando que 

os feitos em epígrafe tramitam sob regime de segredo de justiça. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 18 de julho 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95320 Nr: 8207-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia Rocha e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agm Agroindustrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:OAB/MT 9.344, Antonio Lenoar Martins - OAB:MT 7.975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em virtude de ausência justificada das conciliadoras Taygra Oliveira de 

Almeida e Alessandra Grandi dos Santos, em relação à audiência 

redesignada em fl.72, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

__/__/____, às __h__ min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Resolução de Conflitos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 90712 Nr: 381-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamisson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 11717 Nr: 103-63.2000.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvan & Morelatto LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056/MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Checchin Junior - 

OAB:3.329/MT, Lourivaldo Fernandes Stringheta - OAB:MT/3517-B, 

Rodrigo Sêmpio Faria - OAB:8078/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 476/478, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 

do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da 

executada.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 11717 Nr: 103-63.2000.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvan & Morelatto LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056/MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Checchin Junior - 

OAB:3.329/MT, Lourivaldo Fernandes Stringheta - OAB:MT/3517-B, 

Rodrigo Sêmpio Faria - OAB:8078/MT

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que nesta data foi efetivada a restrição 

junto ao sistema Bacenjud, ocasião em que foi gerado o ID do valor 

penhorado, de forma que gera o desbloqueio automático das contas do 

executado, mantendo-se restrita somente a importância penhorada.

 Assim, cumpra-se a decisão anterior, intimando-se o exequente e 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora realizada, bem 

como a vinculação dos valores.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96996 Nr: 4449-95.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA SILVA QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:SC 9.755, Sergio Schulze - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A CFI em face de PAMELA SILVA QUATRIN, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

À fl.29, a parte autora informou o adimplemento total do débito, pugnando 

assim pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Tendo em vista que houve o adimplemento total do débito, imperiosa é a 

extinção do presente feito, ante a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.

Honorários advocatícios pela requerida, no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97301 Nr: 4643-95.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE COSTA DOS SANTOS ME, PEDRO 

EDSON RODRIGUES DA CUNHA, FRANCISCO GILMAR RODRIGUES DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposto 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT em face de 

DANIELLE COSTA DOS SANTOS ME, PEDRO EDSON RODRIGUES DA 

CUNHA e FRANCISCO GILMAR RODRIGUES, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 85/88, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 85/88, 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 advocatícios 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.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34964 Nr: 1281-03.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Nicolao Kaczam, Joana Dziachan Kaczam, Claudir 

Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Pereira de Souza - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, Rogério 

Teopilo da Cruz - OAB:OAB/MT 9.113-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 438 nos autos em apenso, o qual informa a 

possibilidade de transação entre as partes, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 / 09 / 2018 às 14:30 horas.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Caso não haja a composição amigável entre as partes, deverão os autos 

retornar conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28831 Nr: 1745-95.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam, 

Pedro Nicolao Kaczam, Joana Dziachan Kaczam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar Pereira de Souza - 

OAB:MT 12.743, Rogério Teopilo da Cruz - OAB:MT 21.521-O

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 438, designo audiência de conciliação para o dia 12 / 

09 / 2018 às 14:30 horas.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Caso não haja a composição amigável entre as partes, deverão os autos 

retornar conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93061 Nr: 1881-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Manaca LTDA, Adilson Cristiano 

Leonardi, Karen Regina Copini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado às fls. 58/59. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos executados Transportes 

Manaca Ltda, Adilson Cristiano Leonardi e Karen Regina Copini.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se os executados para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104924 Nr: 3250-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bassani & Gazola Ltda - ME, Fernanda Bassani Livinalli, 

Felipe Bassani Gazola, Dalacosta Favero & Bassani Gazola - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jociani Dalacosta Favero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a sentença recorrida de fl. 156, por seus próprios fundamentos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, ______/_______/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 4227-64.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Lachmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTM MAQUINAS E USINAGENS LTDA ME, Bano 

Itau Unibanco S/a, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 42, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38727 Nr: 1620-25.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célia Vieira Serpa da Cunha 

- OAB:6.518/MT

 Vistos.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ Silvano da Cunha.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54222 Nr: 1708-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Denker Filho, Thais Elaine Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Hernandes Lopes, Espólio João 

Carlos Hernandez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por FÁBIO LUIS 

DE MELLO OLIVEIRA em face de JOÃO ANTONIO HERNANDEZ LOPES e 
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ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS HERNANDEZ, processando-se nos moldes do 

art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Mutum/MT, _____/_____/_________.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 1895-32.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me, Reginaldo 

Antonio Molossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de Renajud de fl.81.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Caso negativo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido 

de expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Mutum/MT, ____/____/______.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64299 Nr: 3057-56.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este juízo "a quo", intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, observando quanto ao requerido o art. 183 do 

CPC, requererem o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se com 

as baixas de estilo e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65491 Nr: 872-11.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951/SP

 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 a requerente beneficiária 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.: 82824 Nr: 3237-67.2016.811.0012

 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: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU, TATIANE FELICISSIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON GUILHERME R. G. SILVA 

- OAB:19.976-MT, CRISTIANE MARIA DAVID BARROS - OAB:20.132 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida no REsp 1163020/RS, que determinou 

a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem acerca da questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS (art. 1037, II, do CPC/2015), DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO 

PRESENTE FEITO até o deslinde da controvérsia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34428 Nr: 501-86.2010.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAIDES PANTALEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 66, eis que já decorreu prazo superior ao solicitado.

Retire-se a intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar 

o cálculo atualizado do débito, sob pena de não recebimento da fase de 

cumprimento de sentença e consequente arquivamento do feito.

Decorrido o prazo acima sem o cumprimento da ordem, certifique-se e 

arquive-se o feito independentemente de nova conclusão, procedendo-se 

às baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39687 Nr: 521-09.2012.811.0012

 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: BFS-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O feito cuidou-se, inicialmente, de ação de busca e apreensão promovida 

pela BV. Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de 

Jorge Lenza Lana, cujo objeto era um veículo marca Volkswagen GOLF 
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1.6MI PLUS GAS, cor verde, placa MUR6352, Chassi 

9BWAA01J924020306, ano/modelo 1/2.

Sentença extintiva à fl. 55, a qual foi atacada vai Apelação (fls. 56/63), 

que fora desprovida (fls. 79/82).

 Petição da parte autora à fl. 88 pugnando pela suspensão do feito a´te 

formalização de acordo com o requerido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Indefiro o pedido de fl. 88 eis que o presente feito já consta com sentença 

extintiva dotada de imutabilidade, esta que, em que pese ser apenas de 

ordem formal, obsta a reativação destes autos específicos, não 

impedindo, outrossim, que a parte autora promova nova ação com mesmas 

partes, pedido e causa de pedir.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO RITO COMUM. PASSAGEM FORÇADA. 

FEITO JULGADO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, EM SENTENÇA 

COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. 

IMPOSSBILIDADE DE REATIVAÇÃO DO PROCESSO, AINDA QUE EM NOME 

DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. 

NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA DE OFÍCIO. APELO 

PREJUDICIADO. (Apelação Cível Nº 70077237634, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 

em 10/05/2018).

Sem prejuízo, arquive-se o presente feito em definitivo com as baixas de 

estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39224 Nr: 57-82.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ITA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 231/232 eis que não há falar em intimação do INSS 

no presente momento.

Ademais, a autarquia citada fora devidamente intimada da sentença de fls. 

122/123 (fl. 125vº), permanecendo inerte.

No mais, defiro o pedido de fl. 236.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26437 Nr: 876-58.2008.811.0012

 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: FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA, EDILAINE FRANCIELLE 

ALMEIDA RIBEIRO, ELEN FRANCIRLEI RIBEIRO ALMEIDA, ELIS ALMEIDA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dos cálculos de fl. 196 até a presente data decorreu 

prazo superior a um ano e meio, antes de apreciar o pedido ali formulado 

determino que a parte exequente atualize o débito perseguido, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Atualizado, conclusos para apreciação do pedido de expedição de RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35209 Nr: 1282-11.2010.811.0012

 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: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O feito cuidou-se, inicialmente, de ação de busca e apreensão promovida 

pelo Banco do Brasil S/A em face de Denise Cristina Garcia Martins, cujo 

objeto era um veículo marca Fiat, modelo Palio EX, cor azul, placa 

JZN9428, Chassi 9BD17140212104912, ano 2001.

À fl. 65 o feito fora convertido em ação de depósito.

Sentença extintiva à fl. 76, transitada em julgado conforme certidão de fl. 

89.

Petição da parte autora à fl. 98 pugnando pelo desarquivamento do feito e 

prosseguimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Indefiro o pedido de fl. 98 eis que o presente feito já consta com sentença 

extintiva dotada de imutabilidade, esta que, em que pese ser apenas de 

ordem formal, obsta a reativação destes autos específicos, não 

impedindo, outrossim, que a parte autora promova nova ação com mesmas 

partes, pedido e causa de pedir.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO RITO COMUM. PASSAGEM FORÇADA. 

FEITO JULGADO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, EM SENTENÇA 

COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. 

IMPOSSBILIDADE DE REATIVAÇÃO DO PROCESSO, AINDA QUE EM NOME 

DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. 

NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA DE OFÍCIO. APELO 

PREJUDICIADO. (Apelação Cível Nº 70077237634, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 

em 10/05/2018).

Sem prejuízo, arquive-se o presente feito em definitivo com as baixas de 

estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60763 Nr: 1890-38.2012.811.0012

 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: IRANI CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença efetivada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de Irani Cordeiro da 

Silva, em que, sustenta, em síntese, excesso de execução no importe de 

R$ 68.183,60 (sessenta e oito mil cento e oitenta e três reais e sessenta 

centavos), em decorrência da utilização errônea pelo exequente da data 

de início do benefício (DIB).

 Instado a manifestar, o exequente requereu a improcedência da 

impugnação, bem como a condenação do impugnante em honorários 

advocatícios.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

De plano, saliento que a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença merece prosperar.

Isso porque, aceleuma se resume à da data de início do benefício, sendo 

que, de simples análise da sentença de fls. 166/168, verifica-se que a DIB 

fora fixada como sendo a data da citação, isto é, 14/11/2012 (fl. 35vº), e 

não em outubro de 2007, tal como pretendido pelo exequente (fls. 

173/174).

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC, declarando como corretos os 

cálculos de fls. 181.

Condeno o impugnado/exequente ao pagamento das custas processuais 
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eventualmente acrescidas com o presente incidente, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor tido como excesso de execução (R$ 68.183,60), ficando suspensa a 

exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária, na forma da lei 

(art. 98, §3º, CPC).

Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, de forma 

individualizada, ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40341 Nr: 1020-90.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. ANGELO CALÇADOS LTDA, OSMARINA DA 

GRAÇA DE ANGELO, MERCEDES RESSUDE DE ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do documento 

juntado pela parte executada à fl. 76, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64115 Nr: 2854-94.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do documento 

juntado pela parte executada à fl. 51, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 7667 Nr: 1565-15.2002.811.0012

 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: TEREZINHA DE JESUS PIRES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, A. A. FONSECA COMÉRCIO, ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora, postergo a análise do pedido de fl. 215.

Intime-se a parte embargante para, querendo, manifestar-se sobre a 

decisão de fl. 209.

Decorrido prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70073 Nr: 763-60.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ANDRÉ MULLER, ESPOLIO DE IVO JOSÉ 

MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, MARCO AURELIO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17.609-MT

 Posto isso, julgo extinto o presente feito, pela ocorrência da coisa julgada, 

nos termos do art. 485, V do CPC.Condeno os embargantes ao pagamento 

de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa (art. 81, “caput”, CPC).No mais, condeno-os ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia do presente 

“decisum” para o feito em apenso (Código nº 67509) e desapense-se os 

autos, certificando no processo principal.Após, intime-se o embargado 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias e, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102575 Nr: 1835-77.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:48315

 Intimação do advogado do acusado para que fique ciente que foi 

designada a audiência para o dia 31 de agosto de 2018, às 15h00min, 

(horário oficial de MT).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000172-76.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 05(cinco) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000181-38.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000181-38.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA WINTER REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Vistos. Trata-se de 

ação de indenização por dano moral proposta por Fernando Vieira Winter, 

em face de Administradora de Consórcios Sicredi LTDA, todos 

qualificados nos autos. Conforme consta de Id. 13748467, a parte autora 

desistiu da ação, antes da citação da parte requerida. Ante o exposto, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas. 

Nova Xavantina/MT, 17 de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juiz(a) de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61996 Nr: 509-58.2013.811.0012

 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: JENNIFER NATHALLYA ALVES DE OLIVEIRA 

SCHOSSLER, ROSANA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH LEOCADIA GERLACH SCHOSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, JOSE EDUARDO RODRIGUES F. NOGUEIRA - 

OAB:19233/MT, LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA - 

OAB:13988/GO, LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - OAB:18718/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Vistos.

Esgotada a prestação jurisdicional nestes autos, determino o 

arquivamento.

Certifique-se acerca do recolhimento integral das custas e despesas 

processuais, vez que revogada a gratuidade da justiça.

Consigno que a pretensão insistentemente veiculada pela autora deverá 

ser objeto de ação própria, conforme retro mencionado por este juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66364 Nr: 1526-95.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - 

OAB:18030/MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 1887-49.2013.811.0012

 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: FRANCISCA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Francisca Alves da Silva propôs ação previdenciária em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a concessão de aposentadoria rural por idade.

Com a inicial juntou documentos.

Determinou-se a citação e designou-se audiência de instrução e 

julgamento (fl. 34).

Citada, a autarquia ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

falta de interesse processual, uma vez inexistir requerimento 

administrativo acostado aos autos. (fls. 43/56).

No decorrer da fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas, havendo 

a parte autora apresentado alegações finais remissivas à inicial. (CD 

encartado aos autos)

Em audiência, foi proferida sentença julgando procedente o pedido 

formulado na inicial.

Interposto recurso, o TRF – 1ª região anulou a sentença “a quo”, 

determinando a remessa dos autos à vara de origem para que a parte 

autora juntasse ao feito comprovante do indeferimento administrativo à 

sua pretensão, retornando-se, posteriormente, seu curso regular.

Com o retorno dos autos, a parte autora juntou o comunicado da decisão 

que indeferiu seu requerimento administrativo (fl. 130).

A autarquia ré, intimada, apresentou contestação às fls. 131/135, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial e juntando extrato do CNIS 

onde constam vínculos empregatícios da parte autora.

Impugnação à contestação juntada às fls. 138/139.

Intimadas para especificação de provas, a parte autora às fls. 144/146 

pugnou por nova realização de audiência, porém analisados os autos 

observa-se que a parte elencou as mesmas testemunhas da inicial, 

portanto indefiro o pedido por entender não haver necessidade de nova 

audiência.

Com relação à autarquia ré a mesma quedou-se inerte (fl. 148).

Os autos vieram-me conclusos para deliberações.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 CONVALIDO a prova testemunhal produzida nos autos, uma vez que, 

embora decorrido grande lapso temporal desde sua produção, não houve 

perda de sua eficácia e validade.

Trata-se de ação reivindicatória para concessão de benefício 

previdenciário, objetivando a parte autora aposentadoria rural por idade.

 A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos:

 “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, 

§ 1º);

b) a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e

c) a condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII).” (TRF da 1ª Região - 

Processo: AC 0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, 

Convocado: JUIZ FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES 

(CONV.), Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 

23/11/2010, Data da Decisão: 08/11/2010. )

 Compulsados os autos, verifico que a parte instruiu o processo com cópia 

do comunicado de decisão do INSS indeferindo o benefício previdenciário 

pretendido.

 Diante da dificuldade da rurícola a colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo.” (STJ - AGA - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator 

- GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.)

 Nessa senda o STJ elenca alguns documentos que podem comprovar a 

condição de trabalhador rural:

• Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

• Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão de 

agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

• Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do marido 

da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 

158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 180);

• Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 238353-SP, 

Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

• A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

• Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

• Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 
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lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

• Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. José 

Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

• CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 

252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. (RESP 

133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

• Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

• Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

• Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

• Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado regime 

de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

28-2-2000, p. 134);

• Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Encerrada a fase instrutória, concluo não ter a autora provado o exercício 

de atividade rural em regime de economia familiar pelo período mínimo legal, 

limitando-se a acostar aos autos seus documentos pessoais e outros em 

nome do falecido José Gomes da Costa Neto seu alegado esposo, porém 

como se pode observar da certidão de casamento acostada aos autos, 

evidencia que o falecido era casado com Maria da Silva Dutra, pessoa 

estranha à lide.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da qualidade de rurícola 

da autora, em razão da ausência de início de prova material (contrariando 

o disposto no art. 55, § 3º, da lei. 8.213/91), sendo inadmissível a 

produção exclusiva de prova testemunhal.

 Dessa forma, constato que a autora não juntou nenhum documento como 

prova de seu labor rurícola e/ou qualidade rural em regime de economia 

familiar.

 Deste modo, em que pesem os depoimentos testemunhais produzidos em 

audiência, à vista da falta de robustez documental, as declarações não 

restam suficientes para fundamentar a concessão do benefício 

perseguido.

Assim, pelos motivos expostos, resta improcedente a concessão do 

benefício pleiteado.

Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais, que 

atenta as disposições do art. 85 e seguintes do CPC, arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66947 Nr: 2006-73.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

 Fls. 151/158: intime-se a parte exequente para manifestação.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63993 Nr: 2736-21.2013.811.0012

 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: WILSON MARIANO DA SILVA

 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:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105822 Nr: 3686-54.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO VINICIUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT, WELLITON GOMES ROCHA LIMA - OAB:24880

 Nestes termos, defiro o requerimento de dispensa da fiança formulado 

pelo investigado, com fundamento legal nos artigos 325, §1º, inciso I, e 

350 do CPP.Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não 

permanecer preso, em favor de CRISTIANO VINICIUS DA SILVA, que 

deverá ser cumprido na comarca onde se encontra preso.O acusado 

continua obrigado a cumprir as condições e medidas cautelares impostas 

na decisão de ref. 4, sob pena de revogação do benefício e decretação 

de nova prisão preventiva (CPP, artigo 282, §4º).Dê-se ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23317 Nr: 1520-35.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEADORA HP LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 intimação da executada, na pessoa de seus advogados (fls. 119/120), 

para que regularize o processo de compensação, sob pena de 

indeferimento do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104410 Nr: 2872-42.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de carta precatória para oitiva de testemunha.

Assim sendo, para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência 

para o dia 24 de julho de 2018, às 15h40min, (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local.

INTIME-SE a testemunha, constando as advertências legais.

Em sendo policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, do CPP, 
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ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado de 

intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP.

OFICIE-SE o Juízo deprecante, cientificando-o da data designada, bem 

como para que proceda às intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273 do STJ.

CIENTIFIQUE-SE o MP, e a quem de direito.

Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94596 Nr: 5223-22.2017.811.0012

 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: IRAM DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

As partes deverão esclarecer, ainda, se ratificam as provas já produzidas 

em audiência/perícia realizada, ou se pretendem suas reproduções.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71159 Nr: 1192-27.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, quedou-se 

inerte.

Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fl. 81 e determino a expedição de ofício requisitório 

do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no 

valor apresentado de R$ 19.427,63 (dezenove mil quatrocentos e vinte e 

sete reais e sessenta e três centavos), em favor da parte exequente e R$ 

1.869,48 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86789 Nr: 619-18.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO OTAVIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000156-59.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GARCIA TOLEDO OAB - MT0013174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000156-59.2017.8.11.0012 EXEQUENTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsado os autos, 

constato que a parte executada foi intimada para, querendo, opor 

embargos ou impugnar a execução, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados. Pois bem, considerando a 

inexistência de embargos/impugnação, homologo o cálculo inicial e 

determino a expedição de ofício requisitório do pagamento (RPV - 

requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado de R$ 

17.601,02, referente aos honorários advocatícios. Advirto ao Cartório que 

a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito nos moldes do art. 534, 

§ 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada. 

Cientifique-se o executado dos documentos retidos em cartório, conforme 

solicitado e certificado em ID 12193083. Após, nada sendo requerido, 

volvam-me conclusos para prolação de sentença de quitação do débito. 

Nova Xavantina/MT, 14 de março de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-11.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE CANDIDA SANTANA KLEIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSELI CÂMARA (TESTEMUNHA)

JAYNNE TOMAZIO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000101-11.2017.8.11.0012 REQUERENTE: ROSICLEIDE 

CANDIDA SANTANA KLEIN REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 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 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Do Pedido de Justiça Gratuita. Não é na sentença o momento próprio para 
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o juiz manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no 

sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da 

própria lei de regência – 9.099/95. Assim, somente na hipótese de 

interposição de recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento 

e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a 

gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a possibilidade de 

incidência da Lei 1060/50. Mérito. A reclamante alega que mensalmente ao 

comparecer na agência bancária, aguarda NA FILA aproximadamente 02 

(duas) horas para ser atendida, conforme demonstra os comprovantes 

daquele estabelecimento bancário. Ao final pede a condenação da 

instituição bancária, ora reclamada, pela afronta a sua dignidade. Em sede 

de defesa, a reclamada afirma que a reclamante é correntista do banco, 

porém salienta que nos registros de atendimentos consta que o 

atendimento presencial mais recente à parte autora foi no dia 12/06/2017, 

contudo não há registros do horário do referido atendimento ou a duração 

do mesmo. Alega ainda, que a requerente não utiliza os caixas e não há 

movimentação em nenhuma de suas contas, conforme extratos, em 

anexos, das contas mencionadas. Pois bem. A priori, insta consignar que 

no município de Nova Xavantina não há legislação específica que dispõe 

sobre atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que 

funcionam na localidade, a exemplo da LEI Nº 4069 de 12 DE Julho de 2001 

da Capital. Ainda que a reclamante tenha aguardado por algum tempo de 

espera em fila de estabelecimento bancário, esse fato, por si só, não 

autoriza a presunção de ocorrência de dano moral (damnum in re ipsa), 

sendo necessária a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais no caso 

concreto, situação que não ocorreu. Embora não deixe de visualizar os 

transtornos enfrentados pelo promovente, os supostos danos morais 

descritos, não vão além de meros aborrecimentos, sob pena de indevida 

banalização do instituto do dano moral, importante conquista jurídica 

trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em 

que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a 

exposição pública, situações que não se coadunam com um simples 

resultado de exame. Assim, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do 

Consumidor, somente há se falar em dano moral, quando há abalo 

percuciente à personalidade ou à dignidade do ser humano, abalo esse 

não verificado no caso em comento. Nesse sentido é a jurisprudência: 

Processo nº 0029201-63.2014.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do 

Cristo Rei Recorrente: Vilma Bezerra Leite Recorrido: Banco Bradesco 

S.A. EMENTA FILA DE BANCO. ESPERA ALÉM DO TEMPO ESTABELECIDO 

EM LEI MUNICIPAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CUASA, POR SI SÓ, DANOS DE 

NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO 

ABALO SOFRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A simples espera em fila de banco, ainda que 

ultrapasse o tempo estabelecido em lei municipal, não causa no 

consumidor constrangimentos passíveis de indenização. Necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. Recurso não provido. VOTO Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto 

magistrado que proferiu a sentença analisou com percuciência as 

alegações das partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o 

direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Para maior clareza, 

transcrevo excertos da respeitável sentença: O reclamante busca ver o 

reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, 

apontando como ato ilícito a demora de atendimento na agência bancária. 

À parte toda a discussão que se trava no processo, entendo que a 

solução jurídica a ser adotada resume-se na simples constatação de que 

não há, nestes casos de demora de atendimento em filas bancárias, 

danos morais que exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um 

suportáveis na vida em sociedade. Não ignoro que mereça o consumidor 

bom, célere e eficiente atendimento, o que significa que há, neste caso, 

ato ilícito. Entendo, contudo, que, para tato, para dar efetividade ao 

comando legal, deve contar ela com o indispensável instrumento 

sancionatório administrativo (multa), à disposição do município que a 

editou, sob pena de quedar-se letra morta. O reclamante não sofreu 

nenhum abalo à honra e nem experimentou qualquer situação de dor, 

sofrimento ou humilhação. No aspecto individual, o entendimento que se 

firma é de que os inconvenientes enfrentados pelo consumidor não 

excedem aos chamados meros aborrecimentos cotidianos. Não se deve 

admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica 

trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em 

que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a 

exposição pública, situações que não se coadunam com uma simples 

situação de permanência em fila bancária. [...] Assim sendo, pelos 

fundamentos acima, não se podendo falar em indenização sem a 

presença de dano ou prejuízo, julgo improcedente esta reclamação. A 

recorrente argumenta que suportou danos morais, pois na data dos fatos 

estava se recuperando de danos físicos sofridos em um acidente 

automobilístico, os quais foram agravados pela longa espera na fila. A 

recorrente, no entanto, não comprovou sua alegação, pois não há indícios 

de prova do alegado acidente. Ademais, conquanto tenha trazido aos 

autos documentos médicos, percebo que não comprovam o alegado 

agravamento de seu estado de saúde. Não há, portanto, prova do nexo de 

causalidade entre a espera na fila do banco e o agravamento do estado 

de saúde. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte 

recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 292016320148110002/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016). (g.n.) AGRAVO 

INTERNO. RECURSO INOMINADO. FILA DE BANCO. ESPERA ALÉM DO 

TEMPO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CAUSA, 

POR SI SÓ, DANOS DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. NECESSÁRIA 

COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. A simples espera em fila de banco, ainda que ultrapasse o 

tempo estabelecido em lei municipal, não causa no consumidor 

constrangimentos passíveis de indenização. Necessária comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão 

monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta 

E. Turma Recursal (Procedimento do Juizado Especial Cível 

101949420158110020/2016, Turma Recursal Única, Relator Nelson 

Dorigatti, Julgado em 14/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016). (g.n.) 

Desta feita, em que pese o inconformismo autoral, entendo que a situação 

descrita nos autos não causou qualquer dano ou prejuízo a parte autora. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil. 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 de Direito titular 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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57242 Nr: 2598-21.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Quimica do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Nilson, Maia Emilia Gandonski Nilson, 

Costa & Vieira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercílio de Oliveira - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – INTIMAR parte autora

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 que informe o endereço 

dos executados, visto que a mesma apenas listou os endereços sem 

relacionar de qual executado é cada endereço, o que torna impossivél 
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enviar as cartas de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 51171 Nr: 360-63.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamile Barbieri Bedran de Castro, José Maria Bedran de 

Castro, Pedro Paulo Bedran de Castro, Ivanete Maria Mazzo Bredan de 

Castro, Aldenir de Paulo Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi, Ana Maria Lopes 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR, Mário Crema - OAB:2860-A/MT, 

PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - OAB:200.269/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:33.571, Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364/MT, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT, Mario 

César Crema - OAB:3873/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76402 Nr: 525-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ LUZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, em face de Antônio Luiz Luz de 

Souza, ambos qualificados.

Com a inicial juntou documentos às fls. 05/17.

Às fls. 18 foi deferida a liminar pleiteada na exordial.

A parte autora aportou petição às fls. 30 pugnando pela extinção do feito 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Considerando a petição acostada às fls. 30, razão outra não há senão 

deferir o pedido da parte autora.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o pedido de desistência formulado pela parte autora e julgo extinto 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Caso necessário, expeça-se ofício ao SERASA para providenciar a baixa 

de eventual restrição junto aos órgãos de defesa do consumidor em nome 

da parte promovida, no que atine ao objeto da lide.

Por fim, caso necessário, expeça-se ofício ao DETRAN e CIRETRAN local, 

a fim de dar baixa em eventual restrição judicial que possa ter recaído 

sobre o veículo em tela (RENAJUD), bem como proceda com o desbloqueio 

de eventuais valores constritos via sistema BACENJUD.

 Sem custas.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 81726 Nr: 3160-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Caetano Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Prates, Thiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 84787 Nr: 4567-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quédina de Moura Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88434 Nr: 1726-64.2018.811.0044

 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: Aparecida Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88441 Nr: 1733-56.2018.811.0044

 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: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88466 Nr: 1754-32.2018.811.0044

 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: Maria de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51552 Nr: 757-25.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Marques Borges

 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, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88438 Nr: 1730-04.2018.811.0044

 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: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a CONTESTAÇÃO foi 

protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88470 Nr: 1758-69.2018.811.0044

 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: Marinete Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a CONTESTAÇÃO foi 

protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88472 Nr: 1760-39.2018.811.0044

 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: Maria Auxiliadora dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a CONTESTAÇÃO foi 

protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88518 Nr: 1783-82.2018.811.0044

 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: Jovair Liborio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a CONTESTAÇÃO foi 

protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88519 Nr: 1784-67.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iron Vieira Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a CONTESTAÇÃO foi 

protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88522 Nr: 1787-22.2018.811.0044

 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: Jairo Clemente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a CONTESTAÇÃO foi 

protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88523 Nr: 1788-07.2018.811.0044

 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: Adair Bernini da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a CONTESTAÇÃO foi 

protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88438 Nr: 1730-04.2018.811.0044

 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: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88470 Nr: 1758-69.2018.811.0044

 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
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 PARTE AUTORA: Marinete Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88472 Nr: 1760-39.2018.811.0044

 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: Maria Auxiliadora dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88518 Nr: 1783-82.2018.811.0044

 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: Jovair Liborio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88519 Nr: 1784-67.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iron Vieira Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88522 Nr: 1787-22.2018.811.0044

 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: Jairo Clemente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88523 Nr: 1788-07.2018.811.0044

 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: Adair Bernini da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 88812 Nr: 1926-71.2018.811.0044

 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: Daniel de Oliveira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF Comercio de Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88812 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1926-71.2018 – Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 183109 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 17/10/2018 às 14h30min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 88882 Nr: 1962-16.2018.811.0044

 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: Bertolina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos 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:

 Código 88882 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1962-16.2018 – Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 183107 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 17/10/2018 às 14h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 89124 Nr: 2093-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOM, Simone Augusta de Oliveira Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgard Araújo Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 183104 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 17/10/2018 às 13h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79794 Nr: 2143-51.2017.811.0044

 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): Tauá Biodiesel Ltda, Vilson Covolan, Darci 

Covolan, Romeu Antonio Covolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Código 79794 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 2143-51.2017

Solicitante/Requerente: Ministério Público do Estado de MT

Solicitados/Requeridos: Taua Biodiesel – Vilson Covolan – Darci Covoloan 

– Romeu Antonio Covolan

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, distribuídos sob nº 171003 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 25/07/2018 às 16h30min.

 Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem 

de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem 

para que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 80892 Nr: 2696-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Goulart Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:6526

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84155 Nr: 1649-55.2017.811.0023

 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: OSEIAS TOMIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Evidentemente que, ao final do processo, o resultado da sentença deverá 

ser favorável a quem possua o melhor direito. Para tanto, a dilação 

probatória será essencial.Dessa forma, a liminar requerida deve ser 

INDEFERIDA.Cite-se o Requerido por mandado, para, querendo apresentar 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão dos 

fatos.Oficie-se ao INCRA para que informe em nome de quem esta o 

cadastro do imóvel rural, constante do Lote 133, Travessão II, PAC – P. A. 

Cachimbo II, União do Norte, Peixoto de Azevedo-MT, no prazo de 15 

dias;Oficie-se ao Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo-MT, para que 

informe se o imóvel se encontra matriculado e apresente cópias 

atualizadas do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias;Intimem-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 17 de julho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38252 Nr: 1494-33.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO ROSA DA SILVA, TV MIRAGEM - 

REDE RECORD DE TELEVISÃO -CANAL 11, RÁDIO CIDADE LTDA, 

MARANATA RADIO E TELEVISÃO SISTEMA LTDA, L. S. M. PUBLICIDADES 

LTDA, SOUZA E COSTA LTDA ME, E. DA SILVA CONCEIÇÃO TORRE NETE 

PUB. LIGAÇÕES, ALVACIR GASPARETO & CIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, JADEIR CANGUSSU 

NOGUEIRA - OAB:6739-A, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B, 

KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B, LUCIANO DALPONTE - 

OAB:17813-B/SC, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Marcus Augusto Giraldi Macedo 66 3595 2597 9973-4755

Devolver em: Data Carga: 29/06/2018 16:54:12

Código: 38252 Número Único: 1494-33.2009.811.0023 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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 11928 Nr: 1396-92.2002.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M E DA SILVA OLIVEIRA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13352, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Geraldo Carlos de Oliveira (65) 3624-8915

Devolver em: Data Carga: 27/06/2017 15:43:31

Código: 11928 Número Único: 1396-92.2002.811.0023 Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E

 DO TRABALHO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76440 Nr: 255-47.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECIR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, restou agendada a perícia médica para o 

dia10/08/2018, a partir das 16h30min, a ser realizada pelo Dr. Odir Roberti 

Martins, na Clinica Médica Ozair Martins - Rua Cristal nº 180, Centro - 

cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89721 Nr: 1129-61.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIELSON MATEUS SILVA FERREIRA, DAGNEL 

DA COSTA, RUTIANE MOTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Roselucia Rodrigues de Souza - 

OAB:16071/O

 FINALIDADE: intimar os advogados dos denunciados para comparecerem 

à audiência de instrução e julgamento e interrogatório, designada para o 

dia 31 de julho de 2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76624 Nr: 388-89.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBERT DOS SANTOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 388-89.2016.811.0023 (Código 76624)

Vistos.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de 

WELBERT DOS SANTOS BEZERRA (fls.278-287), irresignada com a 

decisão que pronunciou o acusado como incurso nas penas do artigo 121, 

§ 2º, inciso IV C/C art.14, II, do Código Penal.

O recurso foi recebido à fl.276 e o Ministério Público apresentou 

contrarrazões às fls. 288-291.

Os autos vieram conclusos para deliberação nos termos do artigo 589 do 

Código de Processo Penal.

Pois bem. É sabido que o presente recurso apresenta efeito regressivo, 

possibilitando a este juiz a reforma ou sustentação da decisão recorrida.

Após o reexame dos autos, mantenho a decisão recorrida (fls. 258-262) 

nos termos em que foi prolatada.

Desta feita, considerando que o recurso contra a pronúncia deverá subir 

nos próprios autos (art. 583, inciso II, do CPP), encaminhe-se o presente 

feito imediatamente ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

análise do recurso defensivo.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89948 Nr: 1274-20.2018.811.0023

 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: MHCVVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA 

- OAB:MT 16.582-O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O 

DIVÓRCIO de MARIA HELENA CASTELAR VIEIRA VILAS BOAS e JOÉ 

FERREIRA VILAS BOAS, com fundamento no artigo 226, § 6º, da 

Constituição Federal, homologando o acordo celebrado quanto à guarda, 

visitas e alimentos dos filhos.Nos termos do art. 1.578, § 2º do Código 

Civil, a opção pela manutenção ou não do nome de casada é da 

requerente e como ela se manifestou pela alteração passará a usar o 

nome de MARIA HELENA CASTELAR VIEIRA.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil.Sem custas face à 

inexistência de contrariedade.Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário mandado de averbação e após as anotações e baixas 

necessárias arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-sePeixoto de Azevedo/MT, 19 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: 1000250-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000250-37.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 121,09; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVESON CARDOSO Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 23/08/2018 

às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, O FEITO 

SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 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, 19 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) 
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35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-36.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIENIA ALVES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000263-36.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 156,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALTIENIA ALVES PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 21/08/2018, às 15:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 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, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-06.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000265-06.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 233,71; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTIANE DA SILVA SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do autor, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/08/2018, às 15:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 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, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-73.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE PRISCILA MACIEL POLINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000267-73.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JACQUELINE PRISCILA MACIEL POLINS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTOR, 

nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho 

ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/08/2018, às 15:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 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, 19 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: 1000251-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUCAS MUNIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000251-22.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 168,75; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RONALDO LUCAS MUNIZ DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR 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 16:20, 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, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUCAS MUNIZ DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000251-22.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 168,75; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RONALDO LUCAS MUNIZ DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade deadvogado ao autor, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/08/2018, às 16:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 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, 19 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: 1000384-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000384-64.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ABIMAEL NOVAIS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade deADVOGADA DO AUTOR, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/08/2018, às 16:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

parecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 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: 1000399-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARDOSO SANTOS MIRANDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000399-33.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 136,61; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANA PAULA CARDOSO SANTOS MIRANDA ARAUJO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): 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 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO 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, 19 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: 1000416-69.2018.8.11.0023

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:

RAILDE COSTA SILVA 00560935196 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000416-69.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.904,25; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: 

RAILDE COSTA SILVA 00560935196 Senhor(a): JORDÂNIA BARCELO DA 

SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADA DA AUTORA, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 31/07/2018, às 13:20, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 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, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000426-16.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 3.928,80; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

REGINALDO LEANDRO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO Senhor(a): IGNES MARIA MENDES LINHARES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA 

DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 07/08/2018, às 14:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO 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, 19 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000384-64.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ABIMAEL NOVAIS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR ADVOGADO 

DA RECLAMA A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 21/08/2018, às 16:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de 

julho de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARDOSO SANTOS MIRANDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000399-33.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

136,61; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANA PAULA CARDOSO SANTOS MIRANDA ARAUJO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado da PARTE REQUERIDA, nos termos do processo 

abaixo identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para responder, caso queira, a ação, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 21/08/2018, às 17:00 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de julho de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001450-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BRITO ESTEVAM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001450-12.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL REQUERIDO: MARCIO 

BRITO ESTEVAM Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 19 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142464 Nr: 4604-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Garcia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048, WANESSA MORAIS 

SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:OAB/MT 8029, RONALDO MOREIRA DIAS - OAB:14279

 TRâNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126426 Nr: 6451-63.2016.811.0013

 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: Ademir Carpene Pena

 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:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar nos autos , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148398 Nr: 7174-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:OAB/MT 8443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147351 Nr: 6734-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BORGES SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bacana Comércio de Veículos,Peças e 

Acessórios Ltda, José Abreu de Oliveira, Eli Donizete Azeredo Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE TADEU MALVENIER 

NEVES GARCIA - OAB:9108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148996 Nr: 7437-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYEL MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antenor Mateus Correia 

Neto - OAB:OAB/AL 8.222

 INTIMO o requerente para que se manifeste no prazo de 05 dias acerca 

dos novos documentos acostados .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 2474-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideval Martinez Toro, Wilson Martinez Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

IDEVAL MARTINEZ TORO propôs a presente Ação de Pensão por Morte 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial.

 Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela Autora.

Prova pericial juntado aos autos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

 Passo a fundamentar e decidir.

Sustenta a parte autora em sua inicial que é filho de EMÍLIA MARTINEZ 

TORO.

O autor instruiu o feito com os seguintes documentos: certidão de óbito e 

outros documentos.

Diante disso, ante a prova documental e a testemunhal, uma vez que as 

testemunhas narraram que o autor sempre foi dependente do ‘de cujus’, 

assim, resta atendido pelo autor a relação de dependência.

De outro norte, a Lei n. 8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social 

estabelece que a pensão por morte prevista em seu artigo 18, inciso II, 

alínea a e artigo 74 e incisos, é devida aos dependentes dos segurado, 

desde que comprovada a dependência. Ocorre, entretanto, que o artigo 

16, inciso I e § 4º. prevê que no caso do cônjuge essa comprovação de 

dependência econômica é presumida, como no caso dos autos.

 Ainda, é de se ressaltar, conforme reiterada jurisprudência, que os dados 

constantes do registro civil de óbito do falecido servem como indício de 

prova material, vejamos:

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

PROVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação 

profissional do marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando 

alicerçada em atos do registro civil, para efeitos de prova documental, 

complementado por testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP 

- Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo 

sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 

90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 

200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti.

Com efeito, conforme lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de 

se considerar que:

O trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9)

 Dessa forma, repito, entendo que o início de prova material aliado a prova 

testemunhal colhida em audiência comprova a condição de dependência.

Com efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto no artigo 131, do Código 

de Processo Civil, que consagra como princípio o livre convencimento 

motivado do juiz, sendo certo que aliado a este temos o princípio in dúbio 

pro misero pelo qual ao estar diante de dúvida razoável deve ser 

favorecida a parte mais frágil, o que tem sido aplicado em questões 

previdenciárias, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. É preciso sempre levar em consideração o caráter social do 

direito previdenciário, prestigiando, sempre que possível, uma 

interpretação pro misero, sob pena do hipossuficiente não ter acesso à 
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tutela jurídica justa. Apelação provida.” (TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ 

- Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid - Sexta Turma, DJ de 25.05.04, 

p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 89397/PE, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392)

Quanto ao pedido de acréscimo de 25% na forma do art. 45 da Lei n. 

8.213/91, passo a analisar.

Concluo que, em atenção ao Laudo Técnico juntado aos autos (Ref: 55), 

foi afirmado pelo perito que o autor “necessita do auxílio de terceiros e é 

incapaz para a vida civil independente”.

O art. 45 da Lei n. 8.213/91 define que:

“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que 

necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 

25% (vinte e cinco por cento)”.

No entanto não faz ‘jus’ o requerente ao acréscimo de 25%, vez que essa 

incide sobre a aposentadoria por invalidez e não quando da incidência da 

pensão por morte.

Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PARCIALEMTEN PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o 

réu a implantar ao autor o benefício da pensão por morte em cem por 

cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia, retroagindo a 

data da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o pedido 

administrativamente à autarquia, 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), observando para tanto o 

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, I, do CPC.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149555 Nr: 7706-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joseni Galdino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17.10.2018, às 

14h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129509 Nr: 7953-37.2016.811.0013

 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: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R HENRIQUE MARIANO, RAFAEL HENRIQUE 

MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se pelo prazo de seis meses.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55694 Nr: 1201-59.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Candido Bernardo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada às 

fls.165/178, é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte 

contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63372 Nr: 3712-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Moura Sanches - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Bornia Braga - 

OAB:OAB/MS 13.063

 Defiro o requerido (ref.26), cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139890 Nr: 3644-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83762 Nr: 1199-84.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJPdS-m, Tatiele Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Silva de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158303 Nr: 11983-81.2017.811.0013
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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: JHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

UNEMAT - OAB:

 Defiro AJG.

Expeça-se Carta Precatória para citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63372 Nr: 3712-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Moura Sanches - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Bornia Braga - 

OAB:OAB/MS 13.063

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88204 Nr: 181-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Oliveira de Moraes, Severino Ponte da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067/O, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:PR/8123, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88778 Nr: 684-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pavarine, Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, 

Rodrigo Sanchez Ribeiro, Jose Inacio Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel La Cerda Lima - 

OAB:

 Impulsiono o presente feito, nos termos do artigo 364, §2º, para abrir vista 

dos autos à Requerida para apresentação das alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150291 Nr: 8125-42.2017.811.0013

 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: EDINEIDE TOMICHA CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (MUNDIAL 

EDITORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Stábile - 

OAB:OAB/SP 251.594, Wanessa Cristina de A.Garcia - OAB:OAB/MS 

16.208-

 ISTO POSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e CONDENO a parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a parte reclamante, ambos já qualificado nos 

autos, valor esse acrescido de juros e correção monetária a partir deste 

decisum. Mantenho a liminar lançada no em todos os seus efeitos.Declaro 

ainda, inexistente, qualquer dívida em nome da parte autora, no que tange 

ao contrato litigado.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do 

valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162141 Nr: 1385-34.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VIRGINIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14.992-A

 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.: 161112 Nr: 938-46.2018.811.0013

 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: MONIQUE DA PAIXÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para prosseguimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88623 Nr: 549-03.2014.811.0013

 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: Enivaldo Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio Alegre S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nucleo de Pratica Juridica - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Unemat - OAB:, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos autos ao requerente para 

impugnação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25890 Nr: 941-55.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorífico Vale do Guaporé S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Pucci Neto - OAB:OAB/SP 

264867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90372 Nr: 2093-26.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87345 Nr: 5046-94.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Valentin de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85519 Nr: 3119-93.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 4603-80.2012.811.0013

 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: Neuza Calisto Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 513-92.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Nunes Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6011 Nr: 1912-50.1999.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Silva, Neurely Silva Souza, 

Laudicéia Vieira da Silva, Neuryel Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Omero Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota 

- OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 42560 Nr: 4823-54.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Henrique Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 486-85.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmares de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45200 Nr: 1845-70.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glenio Parreira Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43408 Nr: 49-44.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Bottari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 485-03.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmares de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 32726 Nr: 200-78.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo Ltda, José Carlos Bento, Antonio 

Monteiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano V. Braga & Cia Ltda., Marcelo Dusso 

Vasconcelos Braga, Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABADIAS COUTINHO DOS REIS - 

OAB:7.877, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - OAB:8697/MT, 

Mauricio de Carvalho - OAB:10.052A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 273-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim da Silva, Vania Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Santos Alves, Maria Luzia 

Toledo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44042 Nr: 691-17.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Vieira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89711 Nr: 1508-71.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingos da Silva, Euzeni Inacio da Silva, Geneci 

Inácio da Silva, Antonio Celso da Silva, Creuzeni Inacio da Silva, Euzilene 

Domingos da Silva, Elton Inacio da Silva, Genivaldo Inacio da Silva, Edson 

Inacio da Silva

 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:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93895 Nr: 4887-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43913 Nr: 555-20.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de busca e apreensão e aplicação de multa de acordo com o art. 

234, § 2º do NCPC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 160420 Nr: 644-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Tomaz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

Em razão das férias do Defensor Público, REDESIGNO a audiência 

admonitória para a data de 30/07/2018 às 13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173054 Nr: 6025-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar 

contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41067 Nr: 3367-69.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Freitas Faria, Blado Jeocristsan 

Abrantes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, ANDERSON DANTAS HERNANDES - OAB:21297/O, 

Daniella Gonçalves Ferreira da Costa - OAB:21397, Gerson 

Medeiros - OAB:5637/MT, Paulo Fabrinny Medeiros - OAB:5940/MT, 

Rafaella Araújo e Medeiros - OAB:, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido formulado pela i. Defesa do acusado quanto à 

substituição da testemunha Kleiton Fernandes dos Santos por Carlos 

Henrique Fagundes Magalhães, devendo ser intimado no endereço 

apontado às fls. 500/501.

 Em relação ao parecer Ministerial de fls. 502 (parte final), deve o Sr.(a) 

Gestor(a) atentar-se ao cumprimento dos mandados de intimações com a 

maior celeridade, inclusive a testemunha Danilo Novaes Rodrigues.

 Ciência ao Ministério Público. Intime-se o Advogado Constituído, via DJE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169619 Nr: 4719-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAROLA DE SÁ, 

CRISTIANO MARTINS PEREIRA, Esdras Cassiano da Silva, Jose Augusto 

Pinheiro Gonçalves, MAICON HENRIQUE SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Kaio Gabriel Pereira Gomes - OAB:24463/0

 Vistos, etc.

 Trata-se de comunicação da decisão proferida pela 3ª câmara criminal do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do habeas corpus n° 

1005603-30.2018.8.11.0000, impetrado em favor do paciente ESDRAS 

CASSIANO DA SILVA, informando a concessão da ordem, a qual 

substituiu a prisão do acusado por medidas cautelares diversas.

Assim, DETERMINO a expedição do alvará de soltura em favor do paciente 

ESDRAS CASSIANO DA SILVA, se por outro motivo não deva permanecer 

preso, com dupla finalidade, uma para proceder a intimação do denunciado 

da audiência designada dia 06 de setembro de 2018, às 13h30min e outra 

para o cumprimento do alvará de soltura, cuja liberdade está condicionada 

às seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para 

esclarecer e justificar suas atividades;

2) proibição de manter contato com a vítima e testemunhas arroladas pelo

Ministério Público, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, e-mail etc.) 

ou por meio de interposta pessoa;

3) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, 

devendo comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, a eventual 

mudança de endereço fornecendo o novo lugar em que poderá ser 

intimado dos atos processuais pertinentes;

4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

Na ocasião do cumprimento da ordem de soltura, o acusado deverá ser 

advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares acima aplicadas resultará a revogação do benefício 

com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte 

do CPP).

Outrossim, considerando que a prisão do acusado foi transferida para 

esta ação penal e a concessão do habeas corpus se deu no auto de 

prisão de flagrante, o qual já se encontra arquivado, determino o translado 

desta decisão aos autos n° 3868-37.2018.811.0013 – 167511.

Cumpra-se, com urgência, considerando que se trata de processo de réu 

preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83697 Nr: 1131-37.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éber José Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

850,34 (oitocentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 130,86 (cento e trinta reais e oitenta e seis centavos) 

para fins da guia de taxa, além do valor referente à condenação por 

Dias-multa de R$ 306,08 (trezentos e seis reais e oito centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172129 Nr: 5687-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Vistos.

Considerando o teor das petições retro, DETERMINO a elaboração de 

cálculo de liquidação da pena.

Após, voltem-me os autos conclusos para decidir sobre o benefício da 

progressão de regime do reeducando ventilado pelas partes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62627 Nr: 2967-16.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Divino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos.

DEFIRO o pleito formulado pelo Ministério Público, de modo que, 

DETERMINO que a Secretária desta Vara providencie e junte a estes autos 

cópia integral do Executivo de Pena originário, se necessário solicite ao 

Juízo de Origem.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171957 Nr: 5615-22.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Impulsiono o presente feito para intimação da defesa técnica do réu do 

dispositivo da sentença exara: "Isso posto e considerando o desinteresse 

no prosseguimento, REVOGO as medidas protetivas de urgência outrora 

deferidas e ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do CPC c/c art. art. 3º do CPP, sem prejuízo de 

concessão de nova medida, caso postulada justificadamente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com o traslado de cópias reprográficas 

necessárias para os autos da ação penal, caso existente. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Ciência ao 

Ministério Público e Advogada Constituída. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes requeridas, para apresentação de contrarrazões, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARTA JARA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de agosto de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSON RODRIGUES CASSIMIRO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISSON ALVES DE SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESIOMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

ESIOMAR ANDRADE SILVA FILHO OAB - MT18809/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

IVANI VITALINO DA SILVEIRA OAB - 806.984.251-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h30min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CARVALHO SCHUVARTZHAUPT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 13h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CANDIDA MACUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de 1000032-39.2018.8.11.0013 REQUERENTE: MARIA JOSE CANDIDA 

MACUTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Vistos, 

etc... Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

fulcro no art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. , 17 de julho de 2018 LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PUHL (REQUERENTE)

KELLI CRISTINI PUHL PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000028-02.2018.8.11.0013 REQUERENTE: KELLI 

CRISTINI PUHL PIOVESAN, ROSANGELA PUHL REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A D E C I S Ã O Vistos, etc... Face o cumprimento da 

obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 17 de julho de 2018 LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-73.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA EFIGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000129-73.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CRISTINA EFIGENIA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO 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. (negritei e destaquei). 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. A competência é a 

medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a 

jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani 

Fidélis dos Santos: “A incompetência absoluta deve ser declarada pelo 

juiz, de ofício. Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da 

contestação (art. 113, § 1º), como matéria preliminar de defesa (art. 330, 

II) e não por exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples alegação de 

incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o processo, 
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como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. 

(...)” (Da obra“ Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e 

negritei). Preconiza paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, 

que: “§ 1o 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, daí estabelecer no art. 

8º da Lei nº 9.099/95, que determina que: “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”. (negritei e grifei). De acordo com a inteligência do art. 51, 

inciso IV da Lei n.º 9.099/95, extingue-se o processo: IV – quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei. 

(negritei). In casu, restou-se comprovado que a parte autora é incapaz, 

tanto que se fez representar processualmente por seu genitor, e consta 

na exordial que a “autora encontra-se em tratamento psiquiátrico desde 

2013, com sintomas e sinais compatíveis com CID10 F20 (esquizofrenia)”, 

matéria contrária a Lei, assim incompetente os Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil 

Brasileiro, artigo 8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Revoga-se liminar eventualmente 

concedida. Intimem-se as partes deste decisum. Expeça-se o necessário, 

com as devidas baixas. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000244-60.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NEUZA AMORIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à 

preliminar levantada no bojo contestatório, alegando necessidade de 

perícia, mas tal preliminar não merece prosperar, pois o que se julga 

nesses autos é o cabimento ou não da obrigação de fazer dos entes 

requeridos, vez restar provado a necessidade tratamento 

médico/medicamento prescrito conforme laudos médicos acostados, por 

tanto, tal situação não faz necessário qualquer perícia, assim, REJEITO A 

PRELIMINAR SUSCITADA. A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu ainda a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. No tocante a tese de 

ilegitimidade passiva, também resta afastada, pois conforme será melhor 

debatido na fundamentação, o entendimento majoritário para a situação 

ora debatida inclina-se para a responsabilidade dos requeridos até mesmo 

de forma solidária. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas as preliminares suscitadas passo à análise do mérito. Os 

pedidos da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por NEUZA AMORIN DOS SANTOS 

devidamente qualificada e representada pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Aduziu a autora em suas razões 

iniciais que “conforme laudo para solicitação/autorização de procedimento 

ambulatorial anexo, a autora necessita com urgência do exame de Biopsia 

do colo do útero e exame histopatológico da biopsia do colo do útero, para 

possibilitar o diagnóstico de possível Neoplasia de comportamento incerto 

ou desconhecido do útero (CID 390)”. Assim, alegou não possui condições 

financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda 

para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e 

Lacerda custeiem o tratamento em questão. À análise do pleito exordial se 

impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, os quais 

asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à 

saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, 

“caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República de 1988. Da 

leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por 

conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto 

integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a 

dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios nortes da 

seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 415 de 519



ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão na realização dos 

exames ora pleiteados. Insta-se que Município de Pontes e Lacerda, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. Quando a Fazenda Publica do Estado de 

Mato Grosso, consta certidão ID 13957991, que devidamente citada e 

intima deixou transcorrer o prazo. ASSIM, decreto a revelia desta 

reclamada. O Município de Pontes e Lacerda, aduziu, em suma, não ser o 

órgão competente, indicando a responsabilidade do Estado. A saúde não 

se constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico direito 

subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 

(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o remansoso 

entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À 

SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINAR. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DO ESTADO 

DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão antecipatória 

de tutela não acarreta perda de objeto, por perda superveniente do 

interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a necessidade de o 

paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a impossibilidade de 

arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear os gastos da 

c i ru rg ia .  4 .  Ape lação e  remessa  o f i c ia l  improv idas . 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie os Exames 

pleiteados pela autora NEUZA AMORIN DOS SANTOS, (exame de Biopsia 

do colo do útero e exame histopatológico da biopsia do colo do útero), qual 

seja, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como outros procedimentos ou 

tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo 

entrar em contato com o profissional responsável em caso de dúvidas 

quanto às especificações técnicas, assim como que o MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA forneça os meios necessários de deslocamento e 

estadia da autora e de um acompanhante indicado por ele quando da 

realização do tratamento médico ora deferido, sob pena de sequestro das 

verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do 

NCPC). Defiro a liminar requerida em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

cumpra-se sob pena de multa fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, 

até o limite de 6.000,00 (seis mil reais). Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 
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serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000245-45.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELIANE CRISTINA 

GUIMARAES REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO 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. (negritei e destaquei). 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. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o 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, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que 

determina que: “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”. (negritei e 

grifei). In casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda 

que devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-43.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODIANA VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000616-43.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CLEODIANA VICENTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO 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. (negritei e destaquei). 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. A competência é a 

medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a 

jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani 

Fidélis dos Santos: “A incompetência absoluta deve ser declarada pelo 

juiz, de ofício. Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da 

contestação (art. 113, § 1º), como matéria preliminar de defesa (art. 330, 

II) e não por exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples alegação de 

incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o processo, 

como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. 

(...)” (Da obra“ Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e 

negritei). Preconiza paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, 

que: “§ 1o 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, daí estabelecer no art. 

8º da Lei nº 9.099/95, que determina que: “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”. (negritei e grifei). In casu, tenho que o autor não possui a 

maioridade civil, e ainda que devidamente representado por seu 

representando legal, os presentes autos não poderão ser julgados e 

processados neste Juízo. Pelo exposto, nos termos do artigo 64, §1º do 

Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 8º e 51 da Lei 9.099/95 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes deste decisum. Revogo liminar eventualmente 

deferida. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000068-81.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELIANE SILVA ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO 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. (negritei e destaquei). 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. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o 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, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que 

determina que: “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”. (negritei e 

grifei). In casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda 

que devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000246-30.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDIVANE CABRAL DA SILVA 

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO 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. (negritei 

e destaquei). 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. A competência é a medida exata da jurisdição do órgão 

judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão 

jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência absoluta, em 

razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de 

direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, 

cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos 

autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. Nesse sentido é 

a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A incompetência 

absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele não o fizer, o 

réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), como matéria 

preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 307). Isto quer 

dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, embora 

procedente, não suspende o processo, como ocorre com a exceção (art. 

306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ Manual de Direito 

Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza paragrafo 1º do 

artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o 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, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que determina 

que: “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”. (negritei e grifei). In 

casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda que 

devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000619-95.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CRISTIANE DE ASSIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO 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. (negritei e destaquei). 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. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, 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. 
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Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o 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, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que 

determina que: “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”. (negritei e 

grifei). In casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda 

que devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 16 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR AQUINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000607-81.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OLECIR AQUINO CORREA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos em sentença, Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Remeta-se à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001040-51.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DAIANE CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO 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. (negritei e destaquei). 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. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o 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, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que 

determina que: “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”. (negritei e 

grifei). In casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda 

que devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27783 Nr: 287-89.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78542 Nr: 408-39.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rosa Ramos Filha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28614 Nr: 1120-10.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milta Pereira Barbosa

 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 procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 311-10.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 285-12.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Priscila de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Gonçalves de Souza, Osvaldino 

de Souza, Geralda de Souza Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 101 procedo a intimação 

da parte xequente, para promover o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do NCPC.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26451 Nr: 423-23.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary Alves Tremura Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria dos Reis Juiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Maria de Alencar 

Lopes - OAB:8168/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30208 Nr: 1012-44.2011.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Luis Ronchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Procópio de Resende, Maria H. Lima 

Rezende, Benedito Procópio de Rezende, Elisiomar Arantes Dias, Floripes 

B. de Rezende, Gilberto Morais Martins, Juraci Ribeiro da Paixão, Leodete 

de Pinho Carvalho Júnior, Airton Perera, Rubens Rosário Marques, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Zanatta - OAB:13.318/MT, 

Grasielli Arruda Seolin - OAB:/SP - 348860, Rafael Carlotto Correa - 

OAB:14144/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Elson Sousa Miranda - OAB:/MT - 16.514, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de 

Barcelos - OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ E 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar os advogados das Partes 

requeridas: Banco do Brasil e Airton Pereira, via DJE – (Diário da Justiça 

Eletrônica), para, querendo, no prazo legal, MANIFESTAR-SE decisão de 

(fls. 317) nos termos da r. decisão de fls. 322 a seguir transcrita: "Vistos 

em correição. Manifestem-se os requeridos sobre os documentos 

juntados às fls. 231/314, no prazo de 15 (quinze) dias Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 07 de dezembro de 2017.Myrian 

Pavan Schenkel, Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 77946 Nr: 122-61.2018.811.0014

 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: DLRdS, Elima Conceição Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DENEGO a segurança pleiteada, uma vez que não 

houve violação ao direito líquido e certo da parte impetrante e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual e sem 

honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.Encaminhem-se 

cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos termos do art. 13 da 
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citada Lei.P.R.I.Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74669 Nr: 879-89.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adesvaldo Nunes da Mata, Linaura Izidora Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Candido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA e 

atualmente em local incerto e não sabido LINAURA IZIDORA GOMES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do requerido, para comparecer em 

audiência de conciliação, dia 05/06/2018, às 13:00 horas, no CEJUSC em 

Poxoréu MT

Despacho/Decisão: VISTO,Trata-se de ação de usucapião ajuizada por 

ADESVALDO NUNES DA MOTA em face de JOSÉ CÂNDIDO DE OLIVEIRA 

e LINAURA IZIDORA GOMES, todos devidamente qualificados nos 

autos.De início, RECEBO a emenda à exordial de fls. 16/23.I – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.No tocante ao pedido de justiça gratuita, a 

Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é 

a judicial e a extrajudicial.Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss.Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

que confirma a condição de hipossuficiência da autora. Por tais 

fundamentos, DEFIRO a gratuidade de justiça.II – DAS DEMAIS 

DISPOSIÇÕES.Prosseguindo, em que pese a parte autora declinar não 

possuir interesse na realização da audiência conciliatória, tem-se que é 

imprescindível a manifestação da parte contrária neste sentido.Assim, 

DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e 

cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novo Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC.Havendo desinteresse do réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).Ainda, em respeito à Lei de 

Registros Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhec idos  com as  mesmas  adver tênc ias  ac ima 

declinadas.INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes 

Municipal, Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na inicial.Por fim, 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos, uma vez que LINDAURA IZIDORA GOMES 

não deve figurar no polo ativo, mas sim no polo passivo da ação.Ciência, 

por cautela, ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 25 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77157 Nr: 2051-66.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77159 Nr: 2052-51.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que procedo a intimação da partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77201 Nr: 2081-04.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:/MG - 63.440

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77208 Nr: 2084-56.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promovere regular andamento no feito

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77209 Nr: 2085-41.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77211 Nr: 2087-11.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77155 Nr: 2049-96.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:/MG 

- 63.440

 Certifico que procedo a intimação da partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77154 Nr: 2048-14.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77151 Nr: 2046-44.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15+483-A

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77150 Nr: 2045-59.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15+483-A

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77149 Nr: 2044-74.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora , para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77148 Nr: 2043-89.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB:MT 

20.332-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora , para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do petitório acostado nos autos por derradeiro( 

51/52)

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60593 Nr: 291-58.2012.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO PARREIRA, Rg: 

5842689, Filiação: Joana Maria Parreira e Geraldo Faustino Parreira, data 

de nascimento: 02/04/1967. 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: Processo n.º 291-58.2012.811.0014 (Código 60593)Vistos em 

correição.Trata-se de ação de medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06, em razão da suposta prática de lesões ameaça, praticados, em 
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tese, por CARLOS ROBERTO PARREIRA em face de ELIZABETH 

RODRIGUES DE ARRUDA. À fl. 36, o Ministério Público Estadual pugnou 

pelo arquivamento deste procedimento, tendo em vista que a vítima 

manifestou pela cessação das medidas sob o argumento de que não são 

mais necessárias. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando 

atentamente os autos, verifico que assiste razão a representante do 

Ministério Público, vez que a tramitação desse feito se torna 

desnecessária em vista das informações constantes nos autos, vez que a 

vítima pugnou pela cessação das medidas protetivas empregadas. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem decidindo que o justo temor e 

iminente é pressuposto imprescindível para o crime de ameaça, Senão 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA QUE CONFIRMOU AS 

MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS LIMINARMENTE – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DAS 

MEDIDAS CAUTELARES – POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO 

SENTIDO DE NÃO TER MAIS INTERESSSE NA MANUTENÇÃO DA 

PROTEÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA – NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO 

MAIS EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 

22 da Lei 11.340/06 têm natureza excepcional/cautelar e possuem 

características de urgência e preventividade. Dessa forma, tendo a vítima 

manifestado expressamente o seu desinteresse na manutenção das 

referidas medidas, torna-se imperiosa a sua revogação. (Ap 138359/2016, 

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)Ante o exposto, HOMOLOGO 

o pedido de arquivamento do Parquet de fl. 36, observado o disposto no 

artigo 18 do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 18 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28472 Nr: 978-06.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Yoshiaki Miyamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, Agência da Previdência Social- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Anis 

Faiad-Presidente da OAB - OAB:, João Batista Cavalcante da Silva - 

OAB:MT- 3.448, Tania Regina Ignotti Faiad - OAB:OAB/MT 5.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo 

legal,promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60450 Nr: 203-20.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Xavier De Piêtro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmo Gnoatto - OAB:MT 4941, 

Marcos Caldas Martins Chagas - OAB:56526/MG, Ricardo Lopes 

Godoy - OAB:14422-A

 Certifico que REITERO a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61295 Nr: 982-72.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ione Orlandi Facchin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio do Valle Silva Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Alessandra Fachin 

Packer Faleiros - OAB:MT/7.531-B, Valerius Hatiro Kato Faleiros - 

OAB:7457-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Rossato Jr. - 

OAB:10.933-A/MT, Marcos Silva Nascimento - OAB:12974-A/MT

 Certifico que procedo a intimação da partre requerente para no prazo 

legal, promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77140 Nr: 2036-97.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENÇO GOMES GADÊLHA 

DE MOURA - OAB:21233

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo 

legal,apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77140 Nr: 2036-97.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENÇO GOMES GADÊLHA 

DE MOURA - OAB:21233

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo 

legal,apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29915 Nr: 719-74.2011.811.0014

 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): Antonio Rodrigues da Silva, Osmar Resplande 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755/MT, Rayssa Resplande Xavier - OAB:OAB/MT 

19.342

 Processo nº. 719-74.2011.811.0014 (Código 29915)

VISTOS.

Considerando que a Magistrada desta comarca encontra-se de licença, 

nos moldes do artigo 248 do COJE, CANCELO o ato anteriormente 

designado e, desta forma, REDESIGNO audiência para o dia 26 de Julho de 

2018, às 13h00min (MT).

CIENCIA ao Parquet.

REQUISITEM-SE e INTIMEM-SE, se necessário.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

De Primavera do Leste/MT para Poxoréu/MT, 18 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito em substituição legal

Saem os presentes intimados da redesignação:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26261 Nr: 237-97.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28282 Nr: 788-43.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Ramos de Souza, Elizabete Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat, 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Certifico que REITERO a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do petitório acostado nos autos por derradeiro nos 

autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79961 Nr: 1031-06.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 Processo nº. 1031-06.2018.811.0014 (Código 79961)

VISTOS.

Considerando que a Magistrada desta comarca encontra-se de licença, 

nos moldes do artigo 248 do COJE, CANCELO o ato anteriormente 

designado e, desta forma, REDESIGNO audiência para o dia 26 de Julho de 

2018, às 15h30min (MT).

CIENCIA ao Parquet.

REQUISITEM-SE e INTIMEM-SE, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

De Primavera do Leste/MT para Poxoréu/MT, 18 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79961 Nr: 1031-06.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 CERTIDÃO

Certifico que o advogado do denunciado se fez presente nesta comarca, 

na data de hoje, bem como, ratificou o endereço da testemunha arrolada, 

tal qual seja: Rua A, Nº 99, Bairro Parque Rodoviário, localizado neste 

Município e, ainda, informou o telefone da mesma, sendo: (66) 9 

9687-6096. No mais, alegou que está com viagem marcada para o dia 

22/07/2018 e somente retornará na data de 30/07/2018, pugnando assim 

para que a presente audiência seja redesignada para data seguinte ao 

seu retorno. Com essas considerações, certifico e dou fé.

Poxoréu/MT, 18 de julho de 2018.

Gabriela Karoline Moraes Pedreira

 Estagiária de Direito

Alfredo de Oliveira Woyda

 Advogado do denunciado

 OAB/ 7719B

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 77959 Nr: 126-98.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Henrique da Silva Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Processo nº. 126-98.2018.811.0014 (Código 77959)

VISTOS.

Considerando que a Magistrada desta comarca encontra-se de licença, 

nos moldes do artigo 248 do COJE, CANCELO o ato anteriormente 

designado e, desta forma, REDESIGNO audiência para o dia 26 de Julho de 

2018, às 14h00min (MT).

CIENCIA ao Parquet.

REQUISITEM-SE e INTIMEM-SE, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

De Primavera do Leste/MT para Poxoréu/MT, 18 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito em substituição legal

Saem os presentes intimados da redesignação:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30219 Nr: 1023-73.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Sérgio Gomes da Mata, Josevaldo 

Brígido de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S.I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, 

Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 Pois bem.I – Do petitório de fls. 424/431 (...) Portanto, considerando que o 

Código de Processo Penal, em seu artigo 231, autoriza a juntada de 

documentos em qualquer fase do processo e verificado que a prova 

acrescida à fl. 373 não possui caráter protelatório ou tumultuário, mas 

pertinente para a solução da causa, bem como considerando que foi 

respeitado o contraditório e a ampla defesa aos réus, eis que devidamente 

intimados para manifestarem-se sobre ela, MANTENHO-A nestes autos. 

(...) II – Do petitório de fls. 530/531 (...) Deste modo, DETERMINO a 

intimação do réu Josevaldo Brígido de Barros para que constitua novo 

patrono ou informe não possuir condições financeiras para tanto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Manifestando o réu não possuir condições 

financeiras, voltem-me os autos conclusos.Manifestando o réu possuir 

condições financeiras, sua representação processual deve ser 

regularizada até a apresentação de memoriais finais pelo Ministério 

Público. Apresentado os memoriais finais pelo Ministério Público sem que 

tenha havido a referida regularização, certifique-se e venha-me os autos 

conclusos para nomeação de defensor dativo, já que o feito encontra-se 

listado na “Meta 2” do CNJ e não pode aguardar pelo desiderato da parte 

em promover o seu andamento.III – Considerações finais CERTIFIQUE a 

secretaria a devolução de todas as missivas expedidas para a oitiva das 

testemunhas arroladas pelas defesas e pela acusação e a ciência das 
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partes. Caso positivo, dê-se vistas ao Ministério Público e após as 

defesas para apresentação de memoriais finais, no prazo legal, eis que a 

instrução já foi encerrada.Caso negativo, diligencie o cumprimento e a 

devolução delas e, se for o caso, intime-se/cientifique-se as partes quanto 

a seus retornos. Intimem-se.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo, eis que o feito 

encontra-se situado na “Meta 2” do CNJ.Poxoréu – MT, 10 de julho de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62529 Nr: 803-07.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Cirilo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 Processo nº. 803-07.2013.811.0014 (Código 62529)

VISTOS.

Considerando que a Magistrada desta comarca encontra-se de licença, 

nos moldes do artigo 248 do COJE, CANCELO o ato anteriormente 

designado e, desta forma, REDESIGNO audiência para o dia 26 de Julho de 

2018, às 14h30min (MT).

CIENCIA ao Parquet.

REQUISITEM-SE e INTIMEM-SE, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

De Primavera do Leste/MT para Poxoréu/MT, 18 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 947-39.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Ante o exposto, com base nos artigos 38 e 61 do Código de Processo 

Penal, 103 e 107, inciso IV, do Código Penal e 88 e 91 da Lei 9.099/95, 

declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do autor do fato JULIO CESAR 

ALMEIDA DA SILVA, ante a decadência do direito de representar no prazo 

legal.Dê-se ciência ao Ministério Público.Intime-se. Quanto a juntada de fls. 

928/932, vistas ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 12 de julho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 24972 Nr: 274-61.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Shandro Queiroz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arine Beatrice Meira Vilela e Silva, Espólio de 

Aristino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Hitler Pullig Filho - OAB:11529

 Proceder a Intimação das partes para se manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73098 Nr: 38-94.2017.811.0014

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alex Batemarque Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diandra Pereira da Cunha, Murilo Oliveira 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 VISTO, Primeiramente, em relação à inépcia da inicial, sustenta a 

querelada que a queixa crime seria inepta porque embora a requerente 

afirme que tenha sofrido o crime de difamação, suas alegações não são 

descritas de forma precisa e completa.Contudo, ao que se infere a peça 

inicial, os pedidos nela formulados, além de expressos e claros quanto à 

tutela pretendida, encontram-se devidamente fundamentados. Vejamos: 

“... O requerente tomou conhecimento através de terceira pessoa, 

denominado Reginaldo e, este, através do segundo requerido (Murilo), que 

seu nome e de sua família, estava sendo objeto de exposição e fofocas, 

em grupo de whatsapp denominado RECANTO DO GUERREIRO, onde 

acusaram sua esposa de estar lhe traindo e colocando “chifres” com 

várias pessoas”, bem como, narrou que: “... Tal fato foi confirmado 

através de sprint da conversação, mantida entre a Administradora do 

grupo, a Sra. Diandra Pereira, sendo esta ex cunhada do requerente e, 

aqui, primeira requerida, com o segundo requerido Sr. Murilo.”. Ora, 

nota-se que a parte autora expôs de maneira fundamentada e 

especificada os fatos que norteiam sua pretensão, bem como, juntou 

documentos hábeis que comprovem o alegado e, ainda, ao final, formulou 

pedido coerente com sua narrativa.Com essas considerações, AFASTO a 

preliminar arguida.Designo audiência de instrução e julgamento para a data 

de 29/08/2018, às 13h30min.Intimem-se os acusados, na forma do artigo 

66 da Lei nº 9.099/95. Do ato de intimação dos querelados, constará a 

necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a 

advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público 

(Lei nº 9.099/95, art.68), bem como que deverá trazer suas testemunhas 

ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de 

sua realização (Lei nº 9.099/95, art.78, §1º).Intimem-se as testemunhas 

arroladas, nos termos do artigo 67 da Lei nº 9.099/95, para comparecerem 

à audiência de instrução e julgamento (Lei nº 9.099/95, art.78, §2º e 

§3º).INTIMEM-SE as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29325 Nr: 74-89.2011.811.0033

 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: RONALDO RODRIGUES DE ARAUJO, ROBSON 

RODRIGUES ARAUJO, JOSÉ RODRIGUES ARAÚJO, REGIANE RODRIGUES 

DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Certifique o Cartório por qual período os autos estiveram em carga à 

autarquia federal e, em caso de coincidência com o prazo recursal da 

parte autora, defiro o pedido de f. 198 restituindo-o para que exerça seu 

direito de recorrer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56423 Nr: 1891-86.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDC, SVDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 PROCESSO: 1891-86.2014.811.0033

CÓDIGO: 56423

AUTOR: MARCELO RODRIGO DE CAMPOS

 REQUERIDA: ROSELI DOS SANTOS

DESPACHO

 Vistos.

Transcorrido o prazo solicitado em sede de sessão de mediação, 

determino a intimação da parte autora para informar eventual construção 

de acordo ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se

São José do Rio Claro – MT, 18 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 227-45.1999.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRANCISCHINI FILHO, 

FERNANDO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO 

DALARME - OAB:18606/PR

 PROCESSO: 227-45.1999.811.0033

CÓDIGO: 1670

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A

 REQUERIDO: JOÃO BATISTA FRANCISCHINI FILHO

DESPACHO

 Vistos.

Considerando que a intimação das partes acerca da data e local para a 

realização da perícia se deu após o transcurso da data estipulada para a 

realização de tal ato, determino a notificação do perito, para que informe 

nova data para realização da perícia.

Após, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 18 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75947 Nr: 3761-64.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3761-64.2017.811.0033

Cód. 75947

Vistos.

Considerando a postulação de devolução da presente epístola formulada 

pelo exequente à fl. 40, devolva-se à comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 18 de julho de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50945 Nr: 44-83.2013.811.0033

 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: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PAZ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 44-83.2013.811.0033

CÓDIGO: 50945

AUTOR: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 REQUERIDO: EMERSON PAZ SIQUEIRA

DESPACHO

 Vistos.

Considerando o termo final do prazo estipulado para pagamento da 

avença, consoante apresentado no acordo aportado aos autos, determino 

a intimação das partes para informar eventual cumprimento do acordo, no 

prazo de 10 (dez) dias ou requererem o que entenderem ser de direito.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se

São José do Rio Claro – MT, 18 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19336 Nr: 1108-41.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES MARTINHO BUSS, ELIRA MERCEDES 

SCHMIDT, REJANE BUSS SONNENBERG, ESPÓLIO DE ELIRA MERCEDES 

SCHMIDT BUSS, SONIA BUSS VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 1108-41.2007.811.0033

CÓDIGO: 19336

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: CHARLES MARTINHO BUSS E OUTROS

DESPACHO

Visto,

 Aplicando o Princípio da Fungibilidade RECEBO a petição e documentos de 

fls. 114/121 como Exceção de Pré-Executividade.

O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que “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”.

Registro que citado artigo consiste num desdobramento do artigo 09 deste 

mesmo códex, que determina ao magistrado que “não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Logo, não 

há como acolher o pedido inaudita altera pars formulado pelo excipiente.

Assim, em cumprimento ao princípio do contraditório, manifeste-se o 

excepto, no prazo de cinco dias, sobre a exceção de pré-executividade 

apresentada.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 18 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 361 Nr: 179-28.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB. FINANCEIRA S.A -CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVEST.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA ANUNCIAÇÃO COUTINHO, ELMIRO 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO KENJI RIBEIRO - 

OAB:110427/SP, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT

 Autos 179-28.1995.811.0033

Cód. 361

Vistos.

Cumpra-se o despacho proferido nos autos apenso.

São José do Rio Claro – MT, 18 de julho de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22372 Nr: 2240-02.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRO SIRICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ, LAUSIMAR 

DE FIGUEIREDO, JOSE LORDANI DA CRUZ, ESPOLIO DE JOSE LORDANI 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR, 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58859 Nr: 654-80.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. ANDERSON DE SOUZA, 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74984 Nr: 3422-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURIA & CORREIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72257 Nr: 2288-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KROLING E OLIVEIRA ADV. ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30806 Nr: 1561-94.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO MARCOS SAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.B. FINANCEIRA - CRÉDITO , FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON MARTINS MOLINA - 

OAB:10331/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO: 1561-94.2011.811.0033

CÓDIGO: 30806

AUTOR: CÉLIO MARCOS SAIA

RÉU: B.B. FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

DESPACHO

 Vistos.

Sobre a petição de fl. 143/144, manifeste-se a embargada, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se

São José do Rio Claro – MT, 18 de julho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7007 Nr: 1210-05.2003.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CASSERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, 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.: 31955 Nr: 142-05.2012.811.0033

 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: ANTONIO ALAMINO CACERES, CACILDA CARDOSO 

CASSERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 
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BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, 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.: 79822 Nr: 1459-28.2018.811.0033

 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: Amarildo Borges Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, haja vista o quadro 

patológico do autor, bem como o aspecto de que o benefício pleiteado 

direciona-se a sua própria sobrevivência, encontrando guarida no 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estampado no 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.DETERMINO que o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda ao autor, auxilio 

doença, devido a partir da intimação desta decisão, restabelecendo o 

benefício concedido até 08/04/2017.Na sequência, visando à celeridade 

processual, determino a produção de prova pericial, haja vista a 

necessidade de comprovação da incapacidade laborativa do requerente, 

razão pela qual nomeio como Perito Judicial MASSAO PAULO WATANABE, 

médico, CRM-MT 1717, atuante nesta Comarca, que deverá ser certificado 

pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso.Destarte, 

em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 2.18.13, I, da 

CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, 

dos quesitos, intimando as partes para sua formulação, no prazo de 05 

(cinco) dias.O perito deverá agendar desde logo, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os exames/vistorias 

necessários, o que deverá ser informado ao Oficial de Justiça e constar 

na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a advertência dos artigos 

146 e 147 do CPC..Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário 

para responder, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 

180, do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia.Intimem-se as partes desta decisão.São José do Rio Claro – MT, 18 

de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59865 Nr: 1352-86.2015.811.0033

 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: ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61234 Nr: 2314-12.2015.811.0033

 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: RICARDO DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GARGIULO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. DIEGO LUCAS GASQUES, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78000 Nr: 640-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARLEI OLIVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIA CARVALHO VITORINO, Alexandre 

Carvalho Vitorino Pinheiro, Alex Carvalho Vitorino Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16.164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para se manifestar nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59193 Nr: 875-63.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, JOSE LUIZ BLASZAK - OAB:10.778-B, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Cuiabá/MT, na Vara Esp.Ação Civil Pública e Ação 

Popular, no dia 10/09/2018 às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76786 Nr: 111-72.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYLON VINICIUS DE ALMEIDA GRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 Vistos etc.

1. ACOLHO a justificativa apresentada pelo recuperando às fls. 39/40 e, 

por conseguinte, INDEFIRO o pedido de sustação cautelar do regime 

semiaberto formulado às fls. 38 pelo Ministério Público.

2. DESIGNO audiência admonitória para o dia 06 (seis) de novembro de 

2018, às 13h15min, a fim de adaptar e/ou estipular as condições para 

cumprimento da pena em regime semiaberto.
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3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Elabore-se novo cálculo de pena, considerando-se a data da audiência 

admonitória.

b) Intime-se o(a) recuperando(a) para que compareça na audiência.

c) Ciência ao Ministério Público.

d) Intime-se, via DJe, a advogada subscritora da petição de fls. 39/40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76786 Nr: 111-72.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYLON VINICIUS DE ALMEIDA GRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 Vistos etc.

1. ACOLHO a justificativa apresentada pelo recuperando às fls. 39/40 e, 

por conseguinte, INDEFIRO o pedido de sustação cautelar do regime 

semiaberto formulado às fls. 38 pelo Ministério Público.

2. DESIGNO audiência admonitória para o dia 06 (seis) de novembro de 

2018, às 13h15min, a fim de adaptar e/ou estipular as condições para 

cumprimento da pena em regime semiaberto.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Elabore-se novo cálculo de pena, considerando-se a data da audiência 

admonitória.

b) Intime-se o(a) recuperando(a) para que compareça na audiência.

c) Ciência ao Ministério Público.

d) Intime-se, via DJe, a advogada subscritora da petição de fls. 39/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77314 Nr: 371-52.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULFER - INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000170-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT0004737A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Processo nº - 1000170-92.2018.8.11.0049 Vistos. Trata-se de ação de 

declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de liminar inaudita altera 

pars proposta por ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA em 

face de GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR, todos qualificados 

nos autos, objetivando-se, em síntese, a concessão da medida liminar 

inaudita altera pars, consistente na expedição de ofício ao CRI respectivo 

a cada matrícula mencionada determinando o bloqueio, registro e alienação 

e/ou constituição de garantia, assim como a averbação de certificação de 

georrferenciamento, bem como requer a procedência do presente feito. 

Com a inicial juntou-se documentos. É o relatório. DECIDO. No que 

concerne ao pedido liminar, conforme preceitua o art. 294 do NCPC, a 

tutela provisória fundamentar-se-á em urgência e evidência. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. De outro norte, a tutela de evidência será 

concedida independentemente da comprovação do perigo ou do dano, 

desde que a inicial seja instruída com prova documental suficiente a 

demonstrar o direito invocado pelo autor, não sendo possível a oposição 

de prova capaz de gerar dúvida razoável aos fatos alegados. Feita estas 

considerações e depois de detida análise dos autos, observo que os 

documentos colacionados à inicial demonstram-se nesse momento 

insuficientes para comprovar as situações fáticas expostas. Posto isso, 

designo audiência de justificação para o dia 07 de agosto de 2018, às 

10:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), devendo os autos serem 

mantidos conclusos para análise do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA. Vila Rica/MT, 

12 de julho de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65462 Nr: 1205-07.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDES E SILVA LTDA-ME, LUCINEIDE 

ALVES DA SILVA, JALES MARCELINO BERNARDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FREDERICO FLEURY 

CURADO BROM - OAB:2943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para recolhimento das custas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do CPC, artigo 257, e CNGC, item 2.14.2.

Às providências.

Vila Rica/MT, 02 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55458 Nr: 1707-14.2016.811.0049

 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: DOMINGOS DA SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista que os autos foram remetidos ao INSS em 16/5/2018, impulsiono 

os presentes autos para intimação da parte autora, para que se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 35/56, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 2528-18.2016.811.0049

 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): I.F. NAVES-ME - SUPERMERCADO BOM 

PREÇO, PRICILA CAMARGO CORREIA, ISAIAS FERREIRA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista que aportou na secretaria apenas comprovante de recolhimento 

da diligência do oficial de justiça, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora a apresentar a guia de recolhimento com código 

de barra, para a devida transferência do valor para o oficial de justiça 

para assim proceder cumprimento da diligência almejada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 1415-29.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENILDES ALVES AGUIAR, ROZANGELA 

CEZÁRIO CORREA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista que aportou na secretaria apenas comprovante de recolhimento 

da diligência do oficial de justiça, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora a apresentar a guia de recolhimento com código 

de barra, para a devida transferência do valor para o oficial de justiça 

para assim proceder cumprimento da diligência almejada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65498 Nr: 1237-12.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PRIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIMAR MENDES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista que aportou na secretaria apenas comprovante de recolhimento 

da diligência do oficial de justiça, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora a apresentar a guia de recolhimento com código 

de barra, para a devida transferência do valor para o oficial de justiça 

para assim proceder cumprimento da diligência almejada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15461 Nr: 849-61.2008.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IRINEU MARCELO, 

para devolução dos autos nº 849-61.2008.811.0049, Protocolo 15461, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65657 Nr: 1343-71.2018.811.0049

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMIRO ANDRIOLLO, MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA 

ANDRIOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, 

MARIA ANGELICA URBANO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DINIZ - 

OAB:12126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10666 Nr: 684-82.2006.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Execução Fiscal

Autos: 684-82.2006.811.0049 – Cód. 10666

Vistos.

Considerando que o Leiloeiro juntou no processo o Auto de Arrematação, 

procuração para assinatura, bem como o comprovante de pagamento (fls. 

48/51, 52/53 e 54/55) efetuado através de Conta Judicial, DETERMINO que 

o Sr. Oficial de Justiça proceda a entrega dos bens arrematados, juntando 

aos autos a referida certidão de entrega.

 No mais, intime-se o arrematante para retirar a Carta de Arrematação e 

providenciar o transporte dos bens (vacas girolandas), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após o cumprimento das determinações supra, intime-se a Exequente 

para se manifestar e requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 18 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 028/2018/DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o CONTRATO n. 20/2018 – CIA 

0019446-79.2018.8.11.0000, com o objeto da contratação de empresa 

que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva 

(visita periódica) e corretiva (eventuais);

 CONSIDERANDO que as reformas consistem na troca do telhado, forro e 

parte elétrica de todo o Fórum, podendo causar riscos para os clientes 

internos e externos, na manutenção normal do expediente diário, frente a 

quantidade de reformas necessárias;

CONSIDERANDO que a empresa M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, solicitou suspensão do expediente nos 

dias 20 e 23/07/2018, para execução dos serviços de forro, elétrica e 

pintura,

R E S O L V E:

S U S P E N D E R o expediente do Foro Judicial desta Comarca de Alto 

Garças - MT., nos dias 20 e 23/07/2018, em virtude da referida reforma, 

bem como os prazos processuais que vencerem nestas datas ficam 

prorrogados para o próximo dia útil, que será terça-feira 24/07/2018.

 As medidas consideradas urgentes, consoantes na CNGC serão 

mantidas na forma de plantão judiciário por servidores lotados na 

Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, devendo o plantonista 

permanecer no atendimento pelo telefone celular (66) 9.9959-4264,

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à OAB, Defensoria Pública, 

Ministério Público e Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Alto Garças, 19 de julho de 2018. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO- 

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53715 Nr: 268-39.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaine Camargo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 
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OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, conforme determinado na Ref.4, IMPULSIONO o 

feito à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49243 Nr: 1687-31.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Aloísio Damer, André Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deuzânia Marques Vilela - 

OAB:5.177-B

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica à Contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1656 Nr: 121-72.2002.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel, Jean Luis Teixeira, 

Raimar Abílio Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Regina Gomes - 

OAB:10614/MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A-MT, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Código nº: 1656

DESPACHO.

Vistos etc.

De compulsar os autos, verifica-se desnecessária a discussão quanto 

aos cálculos apresentados pelo exequente, uma vez, que a RPV deverá 

ser expedida no valor da atualização de fls.328, homologada por este juízo 

às fls.332, com a data base do cálculo homologado.

Isto porque cabe ao executado no momento do pagamento a realização da 

atualização do débito tendo como data base a data da atualização 

homologada pelo juízo às fls.332, restando a discussão acerca dos 

valores precipitada.

 Desse modo, expeça-se RPV, conforme cálculo de fls.328.

Alto Garças/MT, 18 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54133 Nr: 405-21.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Teixeira Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4679 Nr: 156-27.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Shopping Maquinas e Implementos Agropecuários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Schwingel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Camilo de Paula - 

OAB:5179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - 

OAB:5841-B/MT, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 Código nº: 4679

DESPACHO.

Vistos etc.

Intimem-se o exequente em termo de prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Alto Garças/MT, 11 de Julho de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56392 Nr: 1136-17.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO APARECIDO BUZETTI, Fabricia Furia 

Buzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO VITÓRIA DO 

NASCIMENTO NETO MARCHIORI - OAB:358791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Em que pese ter sido deferido o parcelamento das custas em 20(vinte) 

parcelas, conforme ref.04, nos termos do artigo 468, § 7º da CNGC, 

referido parcelamento poderá ser feito até o máximo de 06(seis) vezes. 

Senão vejamos:

Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas 

mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira 

após a decisão favorável do juiz.

Desse modo, considerando o disposto no referido artigo revogo a decisão 

de ref.04, no que diz respeito ao parcelamento das custas judiciais em 

20(vinte) parcelas mensais, e defiro o parcelamento em até 06(seis) 

parcelas mensais, conforme determina a CNGC.

Às providências. Cumpra-se

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56405 Nr: 13112-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22.523-0

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Pena do reeducando PAULO HENRIQUE 

ANTUNES advindo da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Observa-se que o presente fora remetido á este Juízo ante a informação 

de que o recuperando encontra-se residindo nesta Comarca.

 É o relatório. Decido.

Expeça-se novo cálculo de pena do reeducando com a previsão dos 

benefícios. Desde já, designo audiência admonitória para a data de 

23/08/2018 às 09h:00min.

 Intimem-se o MPE, a DPE e o reeducando.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35204 Nr: 1128-79.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinho Couto Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leliane Krauspenhar Pinto - 

OAB:18.679-B, Rogério Couto Carvalho Araújo - OAB:OAB/MT 

11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a 

partir do período não prescrito, ou seja 22/07/2009, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34937 Nr: 909-66.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RODRIGUES VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, tornando 

definitiva a liminar concedida às fls.44, razão por que DECLARO 

INEXISTENTE o débito discutido nos autos, bem como CONDENO a 

empresa requerida VIVO S/A ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária sob o 

índice o INPC a partir da prolação da sentença. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. PRIC. Alto Garças-MT, 

17 de julho de 2018.______________________________Lener Leopoldo 

da Silva CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior - OAB:15193, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do réu VINICIUS 

ALVES CORREIA BARZOTTO, Dr.João Faustino Neto, OAB/SP 171.107 e 

OAB/MT 10.364-A, para que, no prazo legal, apresente as alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42507 Nr: 603-29.2016.811.0035

 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: VINICIUS LOPES GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIGELSON GUEDES DE LIMA - 

OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem sobre o seu retorno da Instância Superior, requerrendo o que 

entenderem necessário, sob pena de remessa ao arquivo, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45106 Nr: 1613-11.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1613-11.2016.811.0035-ID-45106

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: MARIA CHARLENE VIEIRA DE LIMA

PARTE RÉ/DEVEDORA: RENATO RAMOS DA SILVA

CITANDO(A, S): Renato Ramos da Silva, Cpf: 00701496150, Rg: 4288423 

ssp GO Filiação: Não Declarado e Maria Tereza da Silva, data de 

nascimento: 10/02/1983, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 08, N 52, 

Bairro: Anibal Lima, Cidade: Bom Jesus de Goiás-GO, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 933,24

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$9.012,58(nove mil, doze 

reais e cinquenta e oito centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de execução de alimentos 

proposta por KAYLANE EVELYN LIMA DA SILVA, menor, representada 

por sua genitora, MARIA CHARLENE VIEIRA DE LIMA, brasileira, casada, 

do lar, portadora do RG 577801 SSP/GO e do CPF 046.904.911-19em 

desfavor de RENATO RAMOS DA SILVA, brasileiro, portador do RG 

4288423 SSP/GO, e do CPF 007.014.961-50 residente e domiciliado na Rua 

08, n 52, bairro Anibal Lima, Bom Jesus de Goiás – GO, CEP 75570-000, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, informa a autora que Através de 

acordo celebrado nos autos da ação de alimentos, processo n.º 713/2012 

- 210203469661, que tramitou perante comarca de Bom Jesus - GO (doc. 

em anexo) foi estipulada a pensão alimentícia em favor da menor 

KAYLANE EVELYN LIMA DA SILVA no importe equivalente a 35% (trinta e 

cinco por cento), do salário mínimo vigente, ocorre que o genitor da menor, 

o executado, RENATO RAMOS DA SILVA, , não vem cumprindo com as 

obrigações desde agosto de 2016, razão pela qual a autora requereu o 

cumprimento da obrigação alimentar, no que tange às três últimas 

prestações anteriores ao presente pedido (agosto/2016, setembro/2016 e 

outubro de 2016, além das que vencerem no curso do processo), 

totalizando a importância atual de R$9.012,58(nove mil, doze reais e 

cinquenta e oito centavos), foi determinada a citação do executado 

pagasse o valor dos alimentos e todas as tentativas de citação restaram 

infrutíferas em razão disso determinou-se a citação editalícia.

 Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 19 de julho de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 432 de 519



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32710 Nr: 481-10.2014.811.0092

 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): A K de Souza Maciel ME, Adha Kerolaine de 

Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 32710

Despacho

Em consulta ao Sistema Apolo foi constatada pendência da petição 

protocolada na data 16/04/2018 às 09:12:54 pelo PEA sob nº 47089.

Assim, devolvo os presentes autos à Secretaria para que seja 

providenciada a referida juntada.

Após, venham conclusos novamente para apreciação.

 Alto Taquari/MT, 18 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37355 Nr: 542-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonio José Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sperandio, Silvia Angélica 

Stangalini Sperândio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO PANTALEÃO 

FORÇA - OAB:219616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 SENTENÇA: HOMOLOGO o acordo acima entabulado entre as partes, 

para que surta os fins e efeitos jurídicos e legais, ficando resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC. AS CUSTAS JÁ 

FORAM RECOLHIDAS. Cada parte arcará com os honorários de seus 

advogados. Publicada em audiência saindo os presentes intimados. 

Considerado a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquivem-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo 

a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44648 Nr: 2592-59.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 SENTENÇA: HOMOLOGO o acordo acima entabulado entre as partes, 

para que surta os fins e efeitos jurídicos e legais, ficando resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC. Condeno as 

partes no pagamento das despesas processuais, ficando suspensa a 

exigibilidade por serem beneficiários da JUSTIÇA GRATUITA. Arbitro 

honorários aos advogados nomeados para defender os interesses das 

partes, Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal e Dr. Edson Roberto Castanho, no 

valor equivalente a 4 (QUATRO) URH’s para cada um, a serem custeados 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão. Publicada 

em audiência saindo os presentes intimados. Ciência ao Ministério Público. 

Considerado a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquivem-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo 

a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37473 Nr: 604-37.2016.811.0092

 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: Vânia Aparecida Kronbauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Melquiades Vialle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 SENTENÇA: HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, 

para que surta os fins e efeitos jurídicos e legais, ficando resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “a”, do NCPC. Condeno o réu 

no pagamento das despesas processuais, ficando suspensa a 

exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA. Arbitro 

honorários aos advogados nomeados para defender os interesses das 

partes, Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal e Dr. Edson Roberto Castanho, no 

valor equivalente a 4 (QUATRO) e 2 (DUAS) URH’s, respectivamente, a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão. Publicada em audiência saindo os presentes intimados. Ciência 

ao Ministério Público. Publicada em audiência saindo os presentes 

intimados. Considerado a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquivem-se. Saem os presentes intimados. Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34118 Nr: 195-95.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA CAPARROZ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: Regina Celia Caparroz Mendes ajuizou Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS alegando que é segurada especial da Previdência Social, 

pois sempre trabalhou como rurícola, com o auxílio de sua família. 

Requereu a concessão de aposentadoria por idade rural. Com a inicial 

vieram documentos. Devidamente citado e intimado, o réu contestou o 

pedido, argumentando não estarem presentes os requisitos para a 

concessão do benefício. Nesta audiência foi colhido o depoimento pessoal 

da parte autora e ouvidas duas testemunhas. Em alegações finais, a parte 

autora reiterou os termos da inicial. É o relatório. DECIDO. A questão a ser 

analisada reside basicamente na comprovação da idade da parte autora e 

do alegado exercício de atividade rural dentro do período de carência, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Pois bem, o art. 48, caput, da Lei 8.213/91 

assegura o direito à aposentadoria por idade, fixando, para os 

trabalhadores rurais, o requisito da idade mínima em 55 (cinquenta e cinco) 

anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem (§ 1º). Já o art. 39, I, da 

mesma lei, estabelece que para os segurados especiais previstos no 

inciso VII do art. 11, fica garantida a concessão de aposentadoria por 

idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou pensão, 

no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, desde que comprove 

o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. Por sua vez, o 

art. 26, III, estabelece que independe de carência a concessão dos 

benefícios concedidos na forma do art. 39, I, aos segurados especiais 

referidos no inciso VII do art. 11, isto é, a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio 

eventual de terceiros, explore atividade agropecuária em área de até 4 

módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal e de pescador 

artesanal. No caso em tela, a parte autora demonstrou por meio do 
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documento de fl. 26 que conta atualmente com 60 anos de idade, 

preenchendo, portanto, o requisito etário. Em relação à comprovação do 

exercício da atividade rural, é cediço que há bem pouco tempo os 

negócios eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no 

campo, onde a palavra do homem tinha muita validade, não sendo 

frequente a avença escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais 

conseguem comprovar, por meio documental, que exerciam a atividade 

rural, pois além do costume acima citado, os trabalhadores não tinham 

estudos, dificultando a obtenção de documentos próprios. Atentos a essa 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, assim como o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante flexíveis, 

exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer documento 

idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a comprovar o 

exercício de atividade rural, não sendo necessária à apresentação de 

documentação de todo o período de carência. Nesse sentido: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL - QUALIFICAÇÃO DO MARIDO FALECIDO - PROVA 

TESTEMUNHAL QUE LHE ESTENDE A EFICÁCIA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES. 1. Admite-se, a título de início de prova material, a certidão 

de casamento ou a certidão de óbito que qualifica o cônjuge da autora 

como trabalhador rural, mesmo para fins de reconhecimento do labor 

campesino no período posterior ao falecimento do de cujus, quando a 

prova testemunhal colhida no processo lhe estende a eficácia, atestando 

a atividade rural durante o período de carência legalmente exigido. 

Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp 

1364069/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/04/2013, DJe 09/04/2013)”. “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. (...) 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 

condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. In casu, a parte 

autora apresentou os documentos de fls. 12-42, comprovando início 

razoável de prova material, eis que indicam trabalho na atividade rural, o 

que atende aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia 

a prova oral produzida na instrução, na qual as testemunhas ouvidas 

afirmaram que conhecem a parte autora há mais de 20 anos, sendo que 

presenciaram o seu trabalho na lavoura desde que a conhecem. O 

depoimento pessoal da parte autora foi coerente e confirmou os fatos 

narrados na inicial, esclarecendo que o trabalho na zona rural é exercido 

desde a infância. Nesse cenário, verifico a comprovação da atividade 

rural exercida pela parte autora há pelo menos 20 anos, preenchendo 

também o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas exigido pelos 

artigos 25, II, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91. Ressalto que o fato da parte 

autora não ter trazido aos autos todos os documentos relacionados no 

artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício 

pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio 

urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, 

ao exercício de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer 

outra formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio 

rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Por fim, esclareço que a demonstração de trabalho 

urbano, por curto período, não descaracteriza a qualidade de rurícola do 

segurado, mesmo porque a própria legislação admite a contagem do 

período de carência de forma descontínua. Confira: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO. (...) 6. A anotação de trabalho 

urbano, por curto período (cerca de um ano), não descaracteriza a 

atividade campesina do requerente (fls. 13, 30 e 33). O artigo 39, I, da Lei 

n. 8213/91 expressamente admite que o exercício da atividade rural, pelo 

prazo de carência, possa ser de forma descontínua. (...) (TRF1 – AC 

0037809-82.2015.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 11/05/2017)”. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91. No que concerne ao termo inicial do 

benefício entendo que o mesmo é devido a partir da data do requerimento 

administrativo. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para 

condenar o réu na obrigação de conceder à parte autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 39, I, da 

Lei nº 8.213/91, no valor mensal de 1 (um) salário mínimo, devido a partir 

da data do requerimento administrativo, isto é, 23/10/2014 (fl. 55), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 do CJF, de 

02/12/2013. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Evidenciada a 

probabilidade do direito, pelas próprias razões da sentença de 

procedência, e havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, em virtude do caráter alimentar da prestação, concedo a tutela 

antecipada para determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Gerente da Agência 

da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais – APSADJ, 

com sede à Av. Getúlio Vargas, 553, 7º Andar, Centro, CEP: 78.005-600, 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a implantação 

do benefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de 

responder por eventual ato de improbidade administrativa (Art. 11, II, da Lei 

8.429/92) e crime de desobediência (Art. 330 do Código Penal). Instrua-se 

o expediente com cópia dos documentos pessoais da parte e desta 

sentença. A fim de agilizar a implantação do benefício, encaminhe-se o 

ofício e as respectivas cópias via e-mail funcional do gerente executivo, 

qual seja: odair.egues@inss.gov.br. Condeno ainda o réu no pagamento 

de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do 

inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deixo de proceder 

à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sentença 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Intime-se o INSS. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39653 Nr: 2003-04.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloiza Texeira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO: Diante do pedido de fl., redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 12h30min (MT). As 

testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação. 

Intime-se a parte autora, via DJe, e o INSS, pessoalmente. Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39648 Nr: 2001-34.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloiza Texeira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 39648

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 17 

de outubro de 2018 às 12:45min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 17 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 1640-46.2018.811.0092

 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: AGIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 49090

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Concedo à mãe a GUARDA PROVISÓRIA da filha Ana Luísa Inacio 

Barreto, a fim de regulamentar a situação fática atual, ficando assegurado 

ao pai o livre direito de visitas.

III – Diante da ausência de comprovação da capacidade econômica, 

condeno o réu no pagamento de ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor da 

filha no valor mensal equivalente a ½ (meio) salário mínimo mensal, a partir 

da citação, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta de 

titularidade da autora.

IV – Determino a remessa deste feito ao Conciliador, para designação de 

sessão de conciliação/mediação.

V – Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência de 

mediação e conciliação, art. 694 do CPC, acompanhada de advogado, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o art. 697 do CPC, não sendo realizado o acordo, passarão 

incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o 

disposto no art. 335, CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora, nos termos do artigo art. 7º, da Lei nº 5.478/1968.

 VI – Intime-se a parte autora.

VII - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 18 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48532 Nr: 1390-13.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JOSE FERRI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de Ref.22.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36826 Nr: 327-21.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Moraes de Oliveira - 

OAB:12.913/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 Código 36826

Incialmente, defiro a cota Ministerial de fls. 108, e determino a expedição 

de carta precatória para a Comarca de Palmeira das Missões-RS, 

atentando ao endereço informado, com a finalidade de se proceder o 

estudo psicossocial com a suposta vítima Hemily Cristine Luiz.

Em relação à manifestação de fl. 133, defiro o pedido de substituição da 

testemunha Nilma Rodrigues Dias pela testemunha Reginaldo Luiz, CPF nº 

026.601.351-18.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 18 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33334 Nr: 1034-57.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdOP, MOP, JOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

I – Determino a NUMERAÇÃO de folhas das peças processuais a partir da 

fl. 50.

II – Considerando o acordo entabulado entre as partes nos Autos Código 

35535, conforme cópia de fls. 55-56, no qual o executado obteve a 

extinção total do débito alimentar, DECLARO EXTINTA a presente 

execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III do NCPC.

 Condeno o executado no pagamento das despesas processuais, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios ao advogado nomeado para a 

parte exequente, a partir da fl. 44, uma vez que não chegou a atuar no 

feito.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado (Comarca de Alto Araguaia/MT) solicitando 

a devolução da precatória expedida a fl. 51, independentemente de 

cumprimento.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 19 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33340 Nr: 1037-12.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Richard de Oliveira Paes, Micaelly Oliveira Paes, Mayta 

Rayane de Oliveira Santos, Jonny Oliveira Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Paes Ananias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Considerando o acordo entabulado entre as partes nos Autos Código 

35535, conforme cópia de fls. 47-48, no qual o executado obteve a 

extinção total do débito alimentar, DECLARO EXTINTA a presente 

execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III do NCPC.

 Condeno o executado no pagamento das despesas processuais, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa da 

parte exequente no importe de 2 (duas) URH’s, a serem custeados pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Nesta data, efetuei o levantamento da restrição que recaía sobre o veículo 

do executado, via RENAJUD, conforme extrato em anexo.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 19 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000133-67.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000133-67.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: LEILIANE ABREU DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Conforme manifestação (ID 

14115530) a exequente requereu a expedição do RPV em seu favor, 

renunciando aos valores que excederem a importância de R$12.824,00 

(doze mil oitocentos e vinte e quatro reais). Assim, homologo o valor 

apresentado pela exequente, considerando a renúncia manifestada (I.D 

14115530) e determino: I – Nos termos do artigo 3º do Provimento nº 

11/2017, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, o 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretara Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, devendo ser 

encaminhando ao referido departamento, por meio do Malote Digital, 

acompanhado da sentença, o acórdão, se houver, o(s) título(s) que deu 

(eram) origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal; II – Com a vinda dos 

cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso requisitando o 

pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do anexo 

I do Provimento acima destacado. ALTO TAQUARI, 17 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-53.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000164-53.2018.8.11.0092. REQUERENTE: JERFFERSON FERNANDES 

DOS SANTOS REQUERIDO: GARCIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 

LTDA - ME I – Considerando-se que não há nos autos pedido de liminar, 

designo audiência de conciliação. ALTO TAQUARI, 17 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-21.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CANTARELLI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ANDREOTTI OAB - SP285301 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSO PEREIRA CARVALHO - EIRELI - ME (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, por 

meio de seu advogado, para se manifestar nos autos acerca da certidão 

do Oficial de Justiça constante na movimentação ID n.º14090588. Alto 

Taquari - MT, 19 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000134-52.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000134-52.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: LEILIANE ABREU DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I – Considerando a ANUÊNCIA 

DAS PARTES no tocante ao quantum devido, Homologo o valor 

apresentado pela parte reclamada. II – Nos termos do artigo 3º do 

Provimento nº 11/2017, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, o cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

devendo ser encaminhando ao referido departamento, por meio do Malote 

Digital, acompanhado da sentença, ou acórdão, se houver, o(s) título(s) 

que deu (eram) origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário 

da liquidação e informação referente à prioridade legal. III – Com a vinda 

dos cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso requisitando o 

pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do anexo 

I do Provimento acima destacado, observando a renúncia aos valores que 

excederem o limite para sua emissão.. ALTO TAQUARI, 18 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000135-37.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000135-37.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: LEILIANE ABREU DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Conforme manifestação (I.D 

14115447) a exequente requereu a expedição do RPV em seu favor, 

renunciando aos valores que excederem a importância de R$12.824,00 

(doze mil oitocentos e vinte e quatro reais). Assim, homologo o valor 

apresentado pela exequente, considerando a renúncia manifestada (I.D 

14115447) e determino: I – Nos termos do artigo 3º do Provimento nº 

11/2017, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, o 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretara Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, devendo ser 

encaminhando ao referido departamento, por meio do Malote Digital, 

acompanhado da sentença, o acórdão, se houver, o(s) título(s) que deu 

(eram) origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal; II – Com a vinda dos 

cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso requisitando o 

pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do anexo 

I do Provimento acima destacado. ALTO TAQUARI, 17 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46420 Nr: 80-35.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Somerfeld Carrion

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que Magistrado desta comarca estará ausente em razão 

de curso de formação continuada sobre o tema “Depoimento Especial”, a 

ser realizado nos dias 19 e 20 de julho, redesigno a audiência para o dia 

26/10/2018 ás 11h00min.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se

De alta Floresta para Apiacás-MT, 18 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55378 Nr: 715-74.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 715-74.2018.811.0084.

Código: 55378.

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais (artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil), ou, juntar 

aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290, do CPC).

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação.

Às providências.

Apiacás/MT, 16 de julho de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50465 Nr: 981-32.2016.811.0084

 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: Gilsimar Da Silva Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos alhures, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do CPC, por ausência de interesse processual, devendo ser arquivado 

com a devida baixa.CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

despesas processuais.Publ ique-se.  Regist re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.Apiacás-MT, 17 de julho 

de 2018.Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48892 Nr: 74-57.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 Vistos.

 Diante da renúncia da advogada, a parte requerida encontra-se sem 

representação processual, razão pela qual, NOMEIO a Dra. Erika Grazilio 

de Souza Singulani França – OAB/MT 23993/O, para patrocinar os 

interesses devendo a Secretar ia do Juízo providenciar as comunicações 

necessárias e intimá-la via DJE.

Sem prejuízo, após o período de suspensão dos feito, isto é 08/08/2018, 

remeta-se os autos ao Ministério Público conforme determinado em 

decisão de ref. 22.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55727 Nr: 920-06.2018.811.0084

 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: ERDL, KDBPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE PAULA BORGES - 

OAB:84052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55727.

Vistos.

Tendo em vista que o patrono constituído pelas partes não assinou 

devidamente a peça inicial. INTIME-SE, o patrono para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a exordial, trazendo aos autos a inicial 

devidamente assinada pelas partes e pelo causídico.

Decorrido o referido prazo, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

Após, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 16 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56082 Nr: 1128-87.2018.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATUZALEM RODRIGUES CARVALHO & CIA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Portanto, volvendo os olhos para o caso judicializado, a tentativa de 

notificação da parte devedora foi frustrada, uma vez que a 

correspondência juntada pela parte autora não fora entregue ao endereço 

do destinatário, devido constar endereço insuficiente conforme certidão, 

bem como aviso de recebimento acostados aos autos, restando dessa 

forma não comprovada a mora.

 Nesse sentido trago à baila:

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198)  Nº 

0000440-67.2017.8.11.0050. APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO 

PROCESSO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONSTITUÍDA – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDOA comprovação da mora é condição 

de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, 

do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, não resta comprovada a mora do devedor fiduciário.A 

jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital é 

meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 

357.407/RS).GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

(grifei)

Posto isso, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100658 Nr: 1737-14.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aracarne Industria e Comercio de Carnes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Rodrigo de Oliveira - 

OAB:264.473/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para, no prazo legal, juntar aos autos a 

guia de pagamento de diligência, uma vez que a mesma não acompanhou 

a petição protocolada no dia 18/7/2018, ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 1849-80.2018.811.0038

 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: REdS, LEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - Designo a audiência preliminar para a data 

de 30 de agosto de 2018, às 12h30min, recomendando que a secretaria 

providencie as diligências necessárias. Araputanga, 18 de julho de 2018. 

Marcilene Alves da Silva Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76532 Nr: 2233-77.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que há informações sobre o falecimento/morte 

do réu RICARDO MAMEDES, causa extintiva da punibilidade - CP, art. 107, 

I.

Isso posto, uma vez que a pesquisa realizada no sistema CEI-ANOREG 

retornou negativa, DETERMINO que oficie ao Cartório de Registro Civil e 

Pessoas Naturais de Araputanga-MT, especificamente o 2º Ofício, para 

que o Tabelião Interino forneça/envie cópia reprográfica da certidão de 

óbito e, com a juntada dessa, dê vista à representante do Ministério 

Público do Estado para manifestação sobre a extinção, retornando-me 

concluso para sentença - código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12395 Nr: 527-79.2005.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Tapias Tetilla, Erica Thronicke Ribeiro, 

Gesse Candido da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Augusto P. de 

Miranda - OAB:9.779, Lauro Marvulle - OAB:3.110/MT, Luciana Rita 

de Queiroz Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - 

OAB:MT - 4243

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - rito do CPC 

e NCPC, art. 523 e ss. -, tendo como partes credora/exequente RICARDO 

MAMEDES e devedora/executada WLATER TAPIAS TETILLA, em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e, novamente, penhora 

online através dos sistemas disponíveis, retornando-me concluso para 

análise.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, 

por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora online/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo, uma vez que no caso da realização da penhora on-line, não há 

expedição de mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, 

pois a constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, sob pena de suspensão e 

arquivamento – NCPC, art. 921, III e § 1º.

Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 9145 Nr: 6-71.2004.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonilte Pereira dos Santos, Luiz Carlos dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Oswaldo Alvarez de Campos Junior 

- OAB:MT - 6.702

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SONILTE 

PEREIRA DOS SANTOS, portador do RG n. 370038 e CPF n. 

383.468.421-04, filho de José Pereira dos Santos e Maria Beatriz dos 

Santos, natural de Paulina-SP e LUIZ CARLOS DOS SANTOS, portador do 

RG n. 059.147 e CPF n. 001.138.668-10, filho de Manoel Carlos dos Santos 

e Lourdes Carreto dos Santos, natural de Ouro Verde-SP, por reconhecer, 

ex ofício – CPP, art. 61 -, em virtude de ter ocorrido a PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, tudo com fundamento no art. 107, IV, 

c/c art. 109, III, todos do CP.Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública/Advogado, atendendo o descrito no art. 1.387, da CNGC.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

arquive os autos com as baixas necessárias.Prescindível o Registro no 

caso – art. 317, §4º da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26466 Nr: 2508-70.2010.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WdSa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, informe o atual 

endereço e telefone da parte requerida, para fins de intimação da r. 

sentença judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28409 Nr: 1842-35.2011.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a r determinação judicial datada de 

12/6/2018, foi expedido carta de intimação para fins de intimação pessoal 

da parte autora, porém não fora localizada, conforme AR juntado aos 

autos no dia 18/7/18, ref. 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100561 Nr: 1695-62.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodinei Velasco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Averaldo Rodrigues, Juventina Maria de Paula, 

Wilian Veloso, Mário Marcelo, Onário Pereira, Isaias de Tal, Francisco 

Gonçalves de Araujo, Manoel Osvaldo Cardoso Sampaio, Carlos Leones 

Conceição Rodrigues, Manoel Costa de Souza, Iris de Paula Matos, Otacilio 

Ribeiro dos Santos, Lindolfo da Silva Barbosa, Marcio de Tal, Jose Lucas, 

Altair Costa, Jose de Arimateia, Idelbrando Oliveira da Silva, Paulo Campos, 

Carlos Moura, Telma Aparecida da Sorra, Dalci de Paula, Paulo Soares da 

Rocha, Edgar Martins Prado, Luciene Maria da Penha, Zito de Tal, Sinval 

Pardinho, Sinval de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Alvares - OAB:MT - 

4552, UEMERSON ALVES FERREIRA - OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Diante de nova decisão do juízo deprecante no sentido de reintegração de 

posse e eventual prisão em flagrante dos que estão descumprindo ordem 

judicial, porque já retirados anteriormente, DETERMINO que cumpra na 

forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória, 

atendendo o disposto na legislação pertinente – NCPC, art. 260 e ss. - e 

regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Em caso de realização de citação ou intimação - atos de comunicação -, 

DETERMINO que seja imediatamente informado, por meio eletrônico, ao 

juízo deprecante – NCPC, art. 232 e 914, § 4º.

Após, devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas – NCPC, art. 268.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100561 Nr: 1695-62.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodinei Velasco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Averaldo Rodrigues, Juventina Maria de Paula, 

Wilian Veloso, Mário Marcelo, Onário Pereira, Isaias de Tal, Francisco 

Gonçalves de Araujo, Manoel Osvaldo Cardoso Sampaio, Carlos Leones 

Conceição Rodrigues, Manoel Costa de Souza, Iris de Paula Matos, Otacilio 

Ribeiro dos Santos, Lindolfo da Silva Barbosa, Marcio de Tal, Jose Lucas, 

Altair Costa, Jose de Arimateia, Idelbrando Oliveira da Silva, Paulo Campos, 

Carlos Moura, Telma Aparecida da Sorra, Dalci de Paula, Paulo Soares da 

Rocha, Edgar Martins Prado, Luciene Maria da Penha, Zito de Tal, Sinval 

Pardinho, Sinval de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Alvares - OAB:MT - 

4552, UEMERSON ALVES FERREIRA - OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA DUARTE COELHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIELI GONCALVES MERINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem finalidade de INTIMAÇÃO das 

partes para apresentação de razões finais, conforme ata da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA DUARTE COELHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIELI GONCALVES MERINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)
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MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem finalidade de INTIMAÇÃO das 

partes para apresentação de razões finais, conforme ata da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Juntada do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, bem como dos 

áudios. Diante disso, INTIMO as partes para apresentação de razões 

finais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Juntada do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, bem como dos 

áudios. Diante disso, INTIMO as partes para apresentação de razões 

finais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES VALDO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Juntada de Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. Diante disso, 

INTIMO as partes para apresentação das razões finais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES VALDO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Juntada de Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. Diante disso, 

INTIMO as partes para apresentação das razões finais.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44467 Nr: 444-84.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Aparecido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Certifico e dou fé, para os devidos fins que analisando o processo em 

questão, verifica-se que não consta o endereço da testemunha declinada 

pela defesa Edmilson, popular "Kellé". Desta feita, intima-se o Douto 

Causídio, constituido pelo réu, para que indique o endereço da referida 

testemunha, a fim de que seja devidamente intimada para solenidade 

processual designada para dia 05 (cinco)de Setembro de 2018, às 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43655 Nr: 1868-98.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Aparecido Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique da Silva Vigo 

- OAB:OAB/MT17.074-A, José Luis Campos Debona - OAB:16.902 - 

MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR, 

via DJE, a Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, 

OAB/MT 22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57652 Nr: 878-68.2017.811.0026

 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: Aroldo Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 VISTOS;

I – Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por AROLDO SOARES 

DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO.

Às fls. 72/73, a parte requerida juntou aos autos comprovantes do 

pagamento da condenação.

A parte autora, por sua vez, concordou com o valor depositado, 

requerendo seu levantamento e informando os dados bancários para 

depósito, consoante se infere à fl. 79.

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado, 

requerendo o levantamento dos valores (fl. 79), assim a extinção do feito 

é medida que se impõe.

 Ressalto que não se aplica à espécie o provimento 68/2018 do CNJ, uma 

vez que o reclamado cumpriu espontaneamente a obrigação (fls. 72/73), 

não havendo que se falar em possibilidade de impugnação/recurso.

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que não cabíveis na espécie.

 Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor do autor, conforme 

dados informados à fl. 79.
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Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 49550 Nr: 1622-34.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Brito Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6760/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono do 

recuperando, Dra. Bruna Aparecida da Silva, acerca da audiência 

admonitória que se realizará na data de 09 de outubro de 2018, às 13h45 

min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE JORGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000372-41.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 20/09/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Ressalta-se, outrossim, que a ausência do 

autor implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE JORGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000373-26.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 20/09/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Salienta-se, ainda, que a ausência do autor 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-63.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000140-63.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12723842) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-63.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000140-63.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12723842) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-78.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000139-78.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-78.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000139-78.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE BALBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000040-11.2017.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 19/09/2018 Hora: 09:00, na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Saliento, outrossim, que a ausência do 

autor implicará na extinção do feito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 68710 Nr: 3100-17.2017.811.0088

 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): Sergio Carlos Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO CARLOS CASSOL, Cpf: 

52232409104. 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 período de 16.06.2016 a 11/07/2016. No dia 29.06.15 

em diligência na região da GLEBA DARDANELLOS, LOTE - 47. Municipio de 

Aripuanã- MT, zona rural, a equipe de fiscalização composta pelos 

agentes acima descritos, comparecemos no local, Sitio Morada Nova, com 

o objetivo de identificar e autuar o responsável ou os responsáveis pela 

área suprimida, identificada no Tenno de Embargo' n0644416-E, datado do 

dia 09/02/2015. onde ocorreu o desma~ de 34,89 hectares. Ao chegarmos 

no local sede do Sitio Nova Alvorada,. fomos recepcionados pelo 

funcionário do sitio, Sr.José Ferreira da Silva, o qual acompanhou na 

vistoria "in loco', após, percorrer a área identificada no termo acima em 

epigrafe, confirmou-se o crime ambiental e sua autoria a saber: Sr.Sergió 

Carios Cassai, ( CPF.522;324.091-04), Considerando a ausência do 

proprietário no ato da fiscalização, solicitou -se que o mesmo 

comparecesse no Hotel Niclolte com os documentos da sua propriedade, 

localizado neste municipio o que foi atendido prontamente. No. dia 

30.06.2016, compareceu na nossa Base o,Sr.Sergio Cassol,. declarou ser 

autor da área suprimida em questão. Tendo em vista a confirmação do 

Sérgio ser o responsável pelo ilícito ambiental, foi realizada a lavratura do 

Auto de Infração. Não foi necessário lavrar o embargo, tendo em vista que 

área em questão encontra-se embargada.

Despacho: Vistos etc. Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de SÉRGIO 

CARLOS CASSOL, eis que há provas indicativas da materialidade e 

indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é 

caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o 

denunciado, pela via editalícia com prazo de 15 (quinze) dias (artigo 361 

do CPP), para apresentar resposta à acusação, no prazo do artigo 396, 

CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (art. 

396 e 396-A do CPP).Com a resposta apresentada pelo acusado, retornem 

conclusos para os fins do CPP, art. 397.Observem-se as disposições dos 

artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se.Diligências Necessárias.

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 Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 19 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58998 Nr: 6-95.2016.811.0088

 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): HEMERSON PEREIRA DA SILVA, ANGELICA 

DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de restituição de uma caixa de som, formulado pela 

defesa da indiciada Angélica da Silva Santos. Com o pedido, apresentou 

nota fiscal.

 Da análise dos autos, verifico que a ré foi absolvida, bem como que os 

demais objetos apreendidos foram restituídos (ref. 195).

 Assim, defiro o pedido formulado às ref. 219 e determino a restituição da 

CAIXA DE SOM FRAHM USB650 80W USB FM BLUETOOTH 31026 BIVOLT.

 Proceda-se ao necessário, devendo ser expedido o respectivo auto de 

restituição à Angélica da Silva Santos.

Intime-se a requerente da presente determinação.

Após, expedida a competente Guia de Execução de Pena quanto ao 

corréu, arquive-se o processo com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22256 Nr: 1492-60.2008.811.0100

 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: ROSANGELA PONZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:

 Em vista da concordância assinalada em petição fl.122, expeça-se RPV 

conforme os cálculos apresentados pelo INSS fls.114/121.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24036 Nr: 268-19.2010.811.0100

 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: PEDRO POLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Em caso insucesso na intimação, intime-se 

o advogado da autora para que informe no prazo de 5(cinco) dias o 

endereço atual do mesmo, sob pena de remessa dos autos para o MPMT e 

PCMT para verificação de ilícito criminal (apropriação indébita).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-09.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODELADIO VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010431-09.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.596,27 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME 

REQUERIDO: ODELADIO VIEIRA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME Endereço: 
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Rua TIBAGI, 1.367, CENTRO, 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 12:15 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-76.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ORLANDINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010433-76.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

666,31 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME 

REQUERIDO: ADEMILSON ORLANDINI Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME Endereço: 

Rua TIBAGI, 1.367, CENTRO, 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 12:45 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-03.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON BERTI KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000114-03.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

38.160,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GELSON BERTI KANIESKI REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER SA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: GELSON BERTI 

KANIESKI Endereço: TIBAGI, 1171, CENTRO, 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 13:15 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-03.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON BERTI KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000114-03.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

38.160,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GELSON BERTI KANIESKI REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER SA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: GELSON BERTI 

KANIESKI Endereço: TIBAGI, 1171, CENTRO, 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 13:15 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-85.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DENBERTON PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA DE BARROS SILVA OAB - MT15050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLMAR MARCHESIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000115-85.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

45.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI, DENBERTON PORFIRIO DA 

SILVA REQUERIDO: WOLMAR MARCHESIN Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: EDELO MARCELO FERRARI Endereço: Rua Senador Julio Campos, 

510, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: DENBERTON 

PORFIRIO DA SILVA Endereço: Avenida General Osório, 6, Qd 84, Centro, 

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 13:30 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-70.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (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)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000116-70.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, KM 01, Zona Rural, 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 13:45 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-70.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:
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MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (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)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000116-70.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, KM 01, Zona Rural, 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 13:45 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-55.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000117-55.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

30.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOELMA ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

JOELMA ALVES DA SILVA Endereço: Sitio Buscapé, S/N, Gleba Tibagí, 

Zona Rural, 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 14:00 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-55.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000117-55.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

30.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOELMA ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

JOELMA ALVES DA SILVA Endereço: Sitio Buscapé, S/N, Gleba Tibagí, 

Zona Rural, 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 14:00 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-18.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010120-18.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

769,56 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME REQUERIDO: SIMONI SILVA DE 

OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: DEOCILDE BROHL - ME 

Endereço: Rua CASCAVEL, 1484, CENTRO, 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 14:15 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000122-77.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JALD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000122-77.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

9.148,81 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: JALD 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: EDELO MARCELO FERRARI Endereço: Av. dos Pioneiros, 

510, Centro, 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 14:30 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000089-87.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DE MACEDO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000089-87.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

522,80 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: LEONARDO PIO DE MACEDO - ME Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 

Endereço: Rua: Tibagi, Esquina com General Osório, 905, Centro, 

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 14:45 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 
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supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-14.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILCINEIA GONCALVES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000068-14.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: COMPRE 

MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: DILCINEIA GONCALVES DO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA Intimo o exequente, na pessoa do seu 

advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do 

oficial de justiça ID 13400328.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000123-62.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000123-62.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

961,13 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME REQUERIDO: ROSELENE CARVALHO 

DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: INES SCHIMIDT - ME 

Endereço: Av. dos Pioneiros, 1168, Centro, 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 15:15 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000125-32.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PRICILA ANGELO CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000125-32.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.993,75 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME REQUERIDO: RENATA PRICILA 

ANGELO CORREA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: INES SCHIMIDT - 

ME Endereço: Av. dos Pioneiros, 1168, Centro, 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 15:30 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000126-17.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA AUXILIADORA LEMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000126-17.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

653,90 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME REQUERIDO: DELMA AUXILIADORA 

LEMES Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: INES SCHIMIDT - ME 

Endereço: Av. dos Pioneiros, 1168, Centro, 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 15:45 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-40.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000118-40.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

30.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOELMA ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOELMA 

ALVES DA SILVA Endereço: Sitio Buscapé, S/N, Gleba Tibagí, Zona Rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A 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 31/08/2018 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

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 838-67.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar em relação à petição de fls. 153/164.

Comarca de Cláudia

Vara Única
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87910 Nr: 1460-08.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENIO SCHMEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI AGRÍCOLA LTDA, MARCIO 

CLAUDIOMAR WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:87932

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou prolação de sentença.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93548 Nr: 106-74.2017.811.0101

 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): VINICIUS HENRIQUE MONTHAY NUNES, 

ALYSON DEMORVAN MENEGHELLI GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop-MT com a finalidade de citação e demais atos, devendo 

para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos 

a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89684 Nr: 489-86.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM, MARIZETE PEDRO RICARTE MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Vistos.

1. Intime-se a parte Executada para comprovar a propriedade do terreno 

na cidade de Sinop/MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, com a juntada, conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103598 Nr: 1668-84.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIR JEZUIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI OTMAR FRANDOLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMIR JEZUIR - OAB:OAB/SC 

50.518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80379 Nr: 702-34.2012.811.0101

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO PORFIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:MT/15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 -A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Vistos.

1. Em confecção da sentença de mérito do presente processo 

constatou-se ao ouvir a mídia da audiência realizada que o depoimento 

pessoal do requerido e a oitiva da testemunha estão inaudíveis, tendo sido 

testado o CD em vários programas, porém não se logrou êxito. Desse 

modo, excepcionalmente, faz-se necessário realizar nova oitiva das 

mencionadas partes para que a sentença seja proferida, uma vez que é 

base de prova.

Assim, designo audiência para o dia 07 de agosto de 2018, às13:30 horas.

2. Intimem-se as partes, por meio de seus causídicos.

 3. Com relação a testemunha Antônio Alves Gonçalves, cabe a parte 

autora intimá-la, nos termos do art. 455, do CPC. Tal intimação deverá ser 

feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar 

aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 3850 Nr: 33-69.1998.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERTÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, VERILDO ÂNGELO ZANIN, ALDEMIR JOÃO SPANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT, VALMIR JOÃO ESCODRO - OAB:4.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2004/244 (Id. 3850)

Execução Fiscal.

Exequente: Caixa Econômica Federal.

Executados: Aldemir João Spanholi e outros.

 Vistos.

1. Defiro o pedido de consulta via sistema Infojud das 03 (três) ultimas 

declarações de imposto de renda das partes executadas SERTÃO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 

37.516.770/0001-00, VERILDO ÂNGELO ZANIN, CPF nº 307.848.910-87 e 

ALDEMIR JOÃO SPANHOLI, CPF nº 308.599.640-00. O resultado da 

consulta encontra-se em anexo.

2. Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a respeito da consulta via sistema Infojud.

 3. Diligências necessárias.

Cláudia, 17 de Julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103068 Nr: 1417-66.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CLEO FAGUNDES GUTJAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.
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1. Recebo os embargos sem atribuição de efeito suspensivo à execução, 

tendo em vista a ausência dos requisitos necessários, dentre eles, os 

requisitos para a concessão da tutela provisória: perigo de dano grave de 

difícil ou incerta reparação bem como não há garantia do juízo (penhora, 

depósito ou caução).

2. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC).

3. Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se o 

embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, voltem conclusos para deliberação.

4. Determino o apensamento deste feito aos autos principais (código 

84155).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102717 Nr: 1254-86.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

1. Recebo os embargos sem atribuição de efeito suspensivo à execução, 

tendo em vista a ausência dos requisitos necessários, dentre eles, os 

requisitos para a concessão da tutela provisória: perigo de dano grave de 

difícil ou incerta reparação bem como não há garantia do juízo (penhora, 

depósito ou caução).

2. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC).

3. Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se o 

embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, voltem conclusos para deliberação.

4. Determino o apensamento deste feito aos autos principais (código 

92485).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 1100-15.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ PETRUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

4. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000066-41.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

G.Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

GEOVANE ZANQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 14:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89863 Nr: 2735-72.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos etc.

Estando a Carta Precatória devidamente instruída para oitiva das 

testemunhas arroladas e do acusado, DESIGNO a audiência para o dia 07 

de novembro de 2018, às 15h00min. Justifico a data por não haver pauta 

anterior disponível.

 Comunique ao juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89493 Nr: 2498-38.2018.811.0105

 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: EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de guarda em que se pleiteia também a fixação de 

alimentos em favor dos filhos do casal.

A ordem jurídica vigente admite a cumulação de pedidos em um único 

processo, contudo, condiciona-a a alguns requisitos.

Segundo o art. 327, § 1º, III, do CPC, para que seja admissível a cumulação 

objetiva de demandas, o tipo de procedimento adotado deve ser adequado 

para todos os pedidos.

Haja vista que os ritos adotados para as ações de alimentos e guarda não 

são compatíveis entre si, a cumulação nos moldes pleiteados pela parte 

autora é indevida.

Com efeito, o rito das ações de alimentos é mais célere, cuja prática de 

quase todos os atos ocorre na audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, a qual é designada nos primeiros contatos do Magistrado com 

o processo.

A celeridade almejada pelo legislador visa assegurar que aquele que 
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necessita de alimentos – uma pessoa que não consegue prover o seu 

próprio sustento – fique alijado do mínimo necessário para viver.

Por sua vez, o rito das ações de famílias não imprime a mesma celeridade, 

dando uma maior ênfase à autocomposição entre as partes – até porque 

esta é a melhor forme de pacificar definitivamente a lide.

 Desta feita, é de rigor a emenda a petição inicial para adequá-la àquilo que 

o ordenamento jurídico exige, sob pena de indeferimento e, 

consequentemente, a extinção do processo sem apreciação do mérito.

Ante o exposto, por orientação do art. 321, caput, do CPC, intime-se a 

parte autora para que emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, 

sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89276 Nr: 2408-30.2018.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCP, JMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 924, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO. Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. 

Descabe condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 

Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 1112-17.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norivaldo Alves Vital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa 

para que compareça em cartório, a fim de que retire a certidão de inteiro 

teor expedida em razão da petição de fl.70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 1170-88.2009.811.0105

 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: Ana Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. 75, impulsiono o feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora, para que no prazo de 05 dias, justifique sua 

ausência na audiência de instrução, devendo juntar documentos 

comprobatórios da ausência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64933 Nr: 367-32.2014.811.0105

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenir Krauzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDENIR KRAUZER, Cpf: 

68341784220, Rg: 19706294, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor. 

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: (...) Dos Fatos Em 06 de fevereiro de 2008, o 

Requerente emitiu em favor do requerido, uma nota de crédito rural, 

registrada sob o nº 40/01202-6, no valor de R$ 3.499,44 ( três mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) com 

vencimento final em 16 de dezembro de 2008. Para adimplemento do 

contrato, o requerido se comprometeu ao pagamento das parcelas nas 

datas contratualmente aprazadas, bem como ao pagamento dos encargos 

contratados. Ocorre que o Requerido deixou de efetuar o pagamento 

devidos referentes a aludida Nota de Crédito, sendo que o montante 

atualizado da dívida, até agosto de 2013, importa a quantia de R$ 5.531,63 

(cinco mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) 

conforme demonstra a planilha de cálculos anexadas à presente peça, a 

qual contém memórias discriminadas e atualizadas do débito. Não obstante 

o débito decorrente do saldo devedor, também é devido ao Requerente os 

encargos contratuais e de inadimplemento previstos na referida nota. 

Assim, esgotados os meios suasórios, para obtenção do seu crédito pela 

via extrajudicial, sem obter êxito, vem o requerente propor a presente 

demanda. O prazo prescricional para ajuizamento da Ação de cobrança 

fundada em instrumento particular tal como a cédula rural é de 5 (cinco) 

anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I deste diploma legal. O prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos da ação de cobrança, começa a fluir 

somente após o prazo prescricional final de 3 (três) anos da ação 

executória, neste passo, o prazo prescricional total tanto da ação 

executória como da ação de cobrança é de 8 (oito) anos, sendo 3 (três) 

anos da ação executória e 5 (cinco) da ação de cobrança. Neste sentido, 

cabe trazer a baila a recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Território, vejamos: (...) O prazo prescricional para 

ajuizamento da Ação de cobrança fundada em instrumento particular tal 

como a cédula rural é de 5 (cinco) anos da ação de cobrança, começa a 

fluir somente após o prazo prescricional final de 3 (três) anos da ação 

executória, neste passo, o prazo prescricional total tanto da ação 

executória como da ação de cobrança é de 8 (oito) anos, sendo, 3 (três) 

anos da ação executória e 5 (cinco) anos da ação de cobrança. (...) 

Diante do Exposto, requer a Vossa Excelência: A citação do Requerido, 

via AR com aviso de recebimento declinado no preâmbulo da presente 

peça para, querendo, contestarem a presente, sob pena de revelia, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Seja julgada procedente a presente ação, 

condenando-se os Requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.531,63 

(cinco mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), 

acrescida de correção monetária, encargos pactuados, juros moratórios 

até a data do efetivo pagamento, bem como a multa contratual estipulada, 

além, das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A produção de todas 

as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal dos 

requeridos, a oitiva de testemunhas, a realização e acompanhamento de 

prova pericial e a juntada de novos documentos, se necessário for. (...)

Despacho/Decisão: Vistos etc.DEFIRO o pedido de fls. 69/70, em razão do 

que DETERMINO a citação da parte requerida por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo do edital 

(20 dias – art. 257, III, do CPC), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora 

para impulsionar ao feito.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, 18 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65927 Nr: 1268-97.2014.811.0105

 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): Julimar Morais de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIMAR MORAIS DE SOUZA, Cpf: 

06372213117, Rg: 2480236-0, Filiação: Nedilma Morais Bragança Souza e 

Antonio Lopes de Souza, data de nascimento: 12/11/1991, brasileiro(a), 

natural de Cacoal-RO, convivente, serviços gerais / pesquisador de 

manejo, Telefone 8121-4103. 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 de sua Promotora de Justiça em exercício nesta Comarca, 

abaixo firmada, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem, 

com base nos autos de Inquérito Policial nº 1268-97.2014.811.0105 

(65927), oferecer Denuncia em face de Julimar Morais de Souza, 

brasileiro, convivente, pesquisador de manejo florestal (...) Consta do 

referido procedimento investigatório que, no dia 28/06/2014, por volta das 

20:00h, o denunciado, na residência da vítima, localizada na Rua das 

Laranjeiras, nº 309, Centro, Colniza/MT, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua 

companheira, Sra. Márcia Gonçalves Correa, causando-lhe lesões 

corporais, ao desferir-lhe tapas em seu rosto, fazendo-a cair ao chão, 

enforcando e mordendo, conforme consta no Boletim de Ocorrência fls. 

04/ 0, Auto de Exame de Corpo de Delito de Fls. 16/ 16-verso e Mapa 

Topográfico de lesões de fls 17. Segundo relatos da vítima, sua relaçao 

com o denunciado perdura há quatro anos. Consta dos autos que, no dia e 

local referidos, a vítima e o denunciado chegaram na residência de ambos 

ocasião em que iniciou-se uma discussão por motivos de ciúmes por parte 

do denunciado. Em dado momento da discussão, o denunciado desferiu 

um tapa no rosto da vítima, fazendo-a cair no chão, momento em que 

começou a agredi-la, dando mordidas em seu corpo e enforcando-a (Auto 

de Exame de Corpo de Delito fls 16-verso e Mapa Topográfico de lesões 

de fls. 17). Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar, que saiu em 

diligencias à procura do denúncia, e foi encaminhada para atendimento no 

Hospital Municipal de Colniza. Posteriormente, a vítima, temendo por sua 

integridade física, noticiou os fatos à Polícia Judiciária Civil, para as 

devidas providencias. Ante o exposto, denuncio JULIMAR MORAIS DE 

SOUZA, como incurso nas sanções do art. 129 §9º c/c art. 61, II, "f", do 

Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, requerendo, para tanto, a 

citação do denunciado e seja a presente denuncia recebida, após a 

resposta à acusação, intimando o réu e as testemunhas abaixo arroladas 

para que acompanhem a ação penal até final sentença condenatória, 

seguindo-se os procedimento previsto na Lei 11.719/2008.

Despacho: Vistos;DEFIRO o pedido de fls. 75, em razão do que 

DETERMINO que se proceda a citação do acusado 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, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 18 de julho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60612 Nr: 6-83.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaque Albino de Abreu, Jocilei dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos;

Compulsando os autos, verifico que ao término da instrução criminal mister 

tão somente a oitiva das testemunhas arroladas pelo acusado Jociclei dos 

Anjos e o interrogatório do acusado Isaque Albino de Abreu.

INTIME-SE a defesa do acusado Isaque Albino de Abreu para que informe 

o seu desejo de ser interrogado.

Em caso positivo, a defesa DEVERÁ indicar o endereço atualizado.

Cumpre salientar que na forma do artigo 367 do Código de Processo Penal, 

a realização do interrogatório do réu não é obrigatória, até porque a 

Constituição Federal garante que o acusado pode permanecer em silêncio 

durante a sua inquirição e isso não pode ser usado em seu desfavor.

No mais, INTIME-SE a defesa do acusado Jociclei dos Anjos para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar o paradeiro das testemunhas arroladas 

em sede de Resposta à Acusação, consignando que o silêncio será 

interpretado como desistência tácita das referidas oitivas.

Com as juntadas de manifestações, tornem-me os autos CONCLUSOS 

para deliberações.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42378 Nr: 1335-67.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Dill de Oliveira, Flávio Aparecido Martins 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Justino Araújo - 

OAB:1038/RO, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Na cota ministerial de fls. 165 o Parquet requer a realização de buscas 

nos Sistemas que se estão a disposição deste Juízo, bem como a 

expedição de ofício às empresas de telefonia e à Receita Federal com o 

fito de localizar endereço do réu FLÁVIO APARECIDO MARTINS 

DPEREIRA.

O pleito há de ser indeferido. Explico.

O Ministério Público possui liberdade para requisitar diretamente as 

informações solicitadas, senão, vejamos o artigo 26, inciso I, alínea “b” e 

inciso II, da Lei Federal n.º 8.625/93:

“Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos 

administrativos pertinentes e, para instruí-los:

(...)

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades 

federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da 

administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

(...)

II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir 

procedimentos ou processo em que oficie;

(...)”.

Desta forma, INDEFIRO a cota ministerial de fls. 165, tendo em vista que a 

acusação não exauriu os meios necessários para localização do 

endereço do réu, podendo, inclusive, aquela entidade expedir os ofícios a 

fim de obter as informações solicitadas.

Assim, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público para tomar as 

providências que bem entender.

INTIMEM-SE as defesas para que se manifestem acerca da desistência 

das testemunhas Vinícius de Aguiar Dalto Taques, Altair Ferreira dos 

Santos e Hélio Pereira da Silva.

INTIME-SE a defesa do réu Flávio Aparecido Martins Pereira para que 

manifeste quanto à vontade de ser interrogado, fornecendo endereço 

atualizado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89342 Nr: 2449-94.2018.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN EMÍDIO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948, ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Assim, há de se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, 

quanto a concessão da tutela cautelar, não implica em conhecimento do 

mérito, constituindo tão somente uma proteção para um direito que, sujeito 

a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na 

tramitação do processo.

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora 

tratada.

Ademais, é necessário ressaltar, igualmente, que “A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

Analisando de forma detida os autos, em um juízo de cognição sumária, 

denota-se que a probabilidade do direito do autor repousa nos 

comprovantes de quitação do débito em questão trazido na exordial.

De mais a mais, a negativação do nome do requerente pode representar a 

interrupção de um objetivo particular de grande relevância - ser ordenado 

Ministro de sua religião -, além de ser ver tolhido da capacidade de 

obtenção de crédito.

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar 

requerida, determinando ao requerido que exclua dos cadastros de 

inadimplentes apontamentos negativos em nome do requerente feitos em 

razão da dívida combatida nestes autos, e se abstenha de exercer atos 

de cobrança do aludido débito.

Por não vislumbrar a autocomposição das partes no presente momento, 

DEIXO de realizar sessão de conciliação/mediação.

CITE-SE o requerido para contestar a ação no prazo legal, observando-se 

as prerrogativas próprias da Procuradoria-Geral do Estado.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82000 Nr: 3370-87.2017.811.0105

 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: Edson Lucas de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida acerca do andamento 

de ref. 9, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

03/09/2018, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88570 Nr: 2006-46.2018.811.0105

 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: AFRÂNIO DIUNI MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT, 

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais a tanto, RECEBO a inicial e 

INDEFIRO a medida liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora para que preste suas informações no prazo de dez dias (art. 7º, 

inciso I, da Lei n. 12.016/09). CIÊNCIA ao respectivo órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos 

moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, DÊ-SE vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para que opine no prazo de 

dez dias (art. 12 da Lei n. 12.016/09). Após o decurso dos prazos acima, 

com ou sem a manifestação do “parquet”, TORNEM-ME os autos 

conclusos para decisão, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, da 

já referida Lei n. 12.016/2009. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74558 Nr: 2168-12.2016.811.0105

 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: TPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente do Provimento 56/2007 CGJ, impulsiono 

o feito à expedição, com a finalidade de intimação do advogado dativo que 

patrocina os interesses da parte autora para que se manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74558 Nr: 2168-12.2016.811.0105

 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: TPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiência 

designada para o dia 03 de setembro de 2018 às 17h00m na sala de 

conciliação (ref. 22).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28871 Nr: 856-84.2005.811.0105

 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: Agropecuária Selle S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nerci Rigon, Anacleto Rigon, Andrea Fernanda 

Agustini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT, Wagner Almeida Barbeado - OAB:RO/31-B, 

Wagner Almeida Barbedo - OAB:31-B/RO

 Nos termos da decisão retro, haja vista que as informações foram 

devidamente apresentadas pela servidora, impulsiono o feito à publicação 

de matéria a imprensa, com a finalidade de intimar as partes, via DJE, na 

pessoa de seus advogados para que se manifestem no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 88115 Nr: 1712-91.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON PEREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos;

Cuida-se Executivo de Pena de CELSON PEREIRA DA SILVA expedido em 

razão da condenação nos autos n.º 3800-39.2017.811.0105 (Código 

82662).

A Serventia do Juízo certificou na movimentação de Ref: 6 que já fora 

distribuído outro executivo de pena em desfavor do recuperando, 

havendo, portanto, duplicidade de processos idênticos.

Desta forma, verifica-se que este feito foi distribuído em duplicidade com 

os autos n.º 1418-39.2018.8.11.0105 (Código: 87687), sendo, portanto, o 

cancelamento de sua distribuição medida que se impõe.

Ante o exposto, DETERMINO a remessa destes autos ao Cartório 

Distribuidor a fim de proceder com o cancelamento na distribuição do feito, 

haja vista que fora distribuído em duplicidade.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Aripuanã-MT para Colniza-MT, 19 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75659 Nr: 2821-14.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Donizeti Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.M COLCHÕES LTDA, BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros - 

OAB:13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245, PAULO ROBERTO C. DINIZ - OAB:13.239-A

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 03 de setembro de 2018 às 18h30m (ref. 

23).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76866 Nr: 463-42.2017.811.0105

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANIMAD COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 

NIDERCI FERREIRA, Carlos Eduardo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição de referência 27, bem como a juntada de indicada 

de identificação 87721, a qual comprova recolhimento de taxa judiciária e 

custas judiciais, impulsiono os autos novamente para intimar a parte autora 

para comprovar o recolhimento de diligência do Oficial de Justiça, uma vez 

que são objetos distintos, consigno, para tanto, o prazo legal de 05 (cinco) 

dias, nos termos da legislação em vigor.

Edelavn Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61501 Nr: 1240-21.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS TURSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a oitiva da vítima Daiana Augusta 

Cândido, das testemunhas arroladas pela acusação, Luiz Gonzaga Abreu 

Junior, Leandro Martins dos Santos e Nelson Weippent, e defesa, João 

Carlos Borges da Silva (fl. 50), e interrogatório do acusado João Carlos 

Tursi para o DIA 28 DE ABRIL DE 2016, ÀS 14H.

Justifico a data em razão do período correicional.

 Intimem-se o acusado, a defesa, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72900 Nr: 691-35.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELY PEREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01741665167, Rg: 1668119-3 , Filiação: Marly Pereira de Oliveira e José 

Benjamim de Oliveira, natural de Reserva do Cabaçal-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. INTIMAÇÃO DA REQUERENTE ACIMA QUALIFICADA 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Vistos...I RELATÓRIOTrata-se de Petição intitulada 

“Cumprimento de título judicial” ajuizada por Verena Marcelly Oliveira 

Mendes, representada por sua genitora Nely Pereira de Oliveira, contra 

Adão Mendes Cardoso.Devidamente citado, a parte-executada apresentou 

manifestação, a qual não foi acatada, culminando na expedição de 

mandado de prisão civil, conforme pode ser visto nos autos.Posterior à 

expedição do referido mandado, a parte-executada peticionou informando 

o pagamento integral do débito alimentar, motivo pelo qual, tanto a 

parte-exequente como o Ministério Público manifestaram-se pela extinção 

do processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Por fim, verifica-se que já houve a expedição do contramandado de 

prisão.Vieram os autos conclusos.É, ao que parece, o que apresenta 

relevância para o momento.II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOTendo em 

vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento das 

despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC). Todavia, 

DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, considerando a 

advocacia dativa exercida no presente caso.IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À 

SECRETARIANomeada como Defensora, fixam-se como honorários 

advocatícios à advogada Andréa Cristina Gomes de Jesus (OAB/MT – 

21.383) o valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – 

item 18.3 -, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da 

CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 18 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82149 Nr: 2436-16.2018.811.0099

 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: JOSÉ SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Analisando a Inicial, verifica-se que há pleito específico quanto a um filho, 

porém não há expressa inserção do nome dele no polo ativo, inclusive 

com a necessária representação, já que menor de idade.

 Portanto, com fundamento nos arts. 319, II e 321, todos do CPC, a Emenda 

à Inicial é de rigor, isso para:

? Inserção do nome do menor no polo ativo, inclusive com a necessária 

representação.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a petição inicial, levando em conta o acima argumentado;

2. Após manifestação (ou decurso de prazo), conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61490 Nr: 1229-89.2012.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLDE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

 Considerando o Ofício 10/2018-GAB/PRES, o qual convoca este Juiz 

comparecer a audiência pública, CANCELA-SE a audiência marcada para 

o dia 27.07.2018, às 13h30min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 22/08/2018, às 11h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes do despacho de fls. 52/53;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu, 16 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61490 Nr: 1229-89.2012.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLDE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento do valor referente ao pagamento da diligência do sr. Oficial de 

Justiça, a fim de que esta secretaria possa proceder a intimação pessoal 

do requerido para audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73802 Nr: 1275-05.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Deve a parte-autora se manifestar sobre o argumentado pelo executado. 

As intimações anteriores se deram sem haver despacho determinando tal 

ponto.

 Assim:

1.INTIMAR a exequente para se manfiestar. Desnecessária a intimação 

pessoal, já que não se trata de possibilidade de extinção por abandono, já 

que inexiste pleito neste sentido do executado;

2.Com ou sem manifestação, ao Ministério Público para se manifestar 

sobre o ponto;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62867 Nr: 1227-85.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65966 Nr: 655-61.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MENDES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Vistos...[...]Por isso, INDEFERE-SE o pleito da Defesa, mantendo-se o 

acusado preso.Com isso, o que se tem é a prisão fundamentada também 

para garantir a aplicação da lei penal, em risco com a fuga do acusado 

(anterior) e provável sumiço dele após a liberdade. Buscando elementos 

que vinculem o acusado a determinado local (trabalho, residência, etc.), o 

que se obteve foi a negativa de ambos, pois disse que não possui trabalho 

fixo, tampouco endereço para onde possa ir, ou seja, o mesmo cenário 

existente anteriormente que o levou à fuga e à decretação da prisão. As 

medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não têm o condão de 

sequer mitigar o risco da fuga, já que, como dito, inexiste vinculação fática 

capaz de indicar possível encontro em caso de condenação. Por tais 

razões, nova se INDEFERE o pleito de revogação da prisão. No mais, à 

SECRETARIA:1.INTIMAR a Defesa e o Ministério Público acerca da 

decisão;2.Aguardar a devolução das Precatórias (se é que ainda não foi 

feito), encaminhando o processo para alegações finais;3.Após, conclusos 

para sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-14.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
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Vistos... Trata-se de documento em que as “partes” pleiteiam a 

homologação de acordo quanto a divórcio e partilha de bens. Ocorre que o 

assunto tratado, levando-se em conta a causa de pedir e o próprio pedido, 

não está na mira da competência dos Juizados Especiais Cíveis, como se 

nota dos seguintes dispositivos da Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as 

enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação 

de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens 

imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. [...] §2º 

Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de 

natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e 

também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 

capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Não se 

desconhece entendimento no sentido de que acordos versando sobre tais 

assuntos poderiam ser homologados nos Juizados, “ex vi” do art. 57 da 

Lei 9.099/95, porém se entende que a expressão “qualquer natureza” ali 

indicada abranja qualquer natureza dentre as de competência dos 

Juizados, não podendo haver vedação da matéria. Ante o exposto, 

conclui-se pela INCOMPETÊNCIA destes Juizados para a análise. Por força 

da economia processual, há necessidade de distribuição na Vara Única, 

desde que contra isso não se oponham as partes. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR os autores; 2. Preclusa a decisão, 

inexistindo manifestação, DISTRIBUIR o feito na Vara Única. 

Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2017. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53336 Nr: 229-45.2018.811.0034

 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: CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 226-45.2018.811.0034

Código nº 53336

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Indenização de Danos Materiais Por Lucros 

Cessantes interposta por CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS DOMICIANO em 

desfavor de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em vista da ausência de comprovação da hipossuficiência, determinou-se 

a emenda da inicial, a provando ou recolhendo as custas judiciais, 

comprovante de residência e documento de identidade (ref. 4).

Devidamente intimada (ref. 7), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 

8).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora não cumpriu com a diligência determinada, desafiando o 

indeferimento da petição inicial.

Desta forma, não sanada a irregularidade com o complemento a exordial, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, p. ú., do CPC, 

JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inc. I, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que não foi formada a 

triangularização processual.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 16 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30189 Nr: 867-25.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno França Ferreira - 

OAB:19154, Mario Medeiros Neto - OAB:12.073

 Código: 30189

VISTOS, ETC.

1. Considerando as informações constantes nos autos, dê-se VISTAS ao 

MPE para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3. Às providências.

Dom Aquino – MT, 13 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 12205 Nr: 801-79.2010.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Autos nº 801-79.2010.811.0034

Código 12205

Vistos.

1. DEFIRO o requerimento do Ministério Público, e determino seja procedida 

a citação do réu no endereço informado à f. 153/155.

2. Por se tratar de comarca contígua deixo de determinar a expedição de 

carta precatória

3. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 18 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70455 Nr: 693-96.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO EDUARDO PRADELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ELAINE DOS 

SANTOS GUEDES DE CASTRO - OAB:36750, Caio Antonietto - 

OAB:PR/36.917, Rafael Guedes de Castro - OAB:PR/42.484, Rodrigo 

Ribeiro - OAB:OAB/PR 11.586E

 Certifico que o recurso de Apelação de fls. 268/269 é tempestivo, motivo 

porque impulsiono os autos para intimar o réu para apresentar suas 

razões recursais, no prazo legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 114190 Nr: 1460-45.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeir Ferreira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cesar da Silva - 

OAB:OAB/ MT 16.2490

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, e não encontrando 

sustentáculo probatório a tese defensiva, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 4-6, para PRONUNCIAR CLAUDEIR 

FERREIRA BATISTA, qualificado na denúncia, e, por conseguinte, 

submetê-lo a julgamento perante o E. Tribunal do Júri pela prática das 

condutas criminosas tipificadas no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III 

(meio cruel) e VI (feminicídio) c/c § 2°-A, inciso I (violência doméstica e 

familiar) e § 7º, inciso III (na presença de descendente da vítima), todos do 

Código Penal (em relação à vítima Fátima da Silva), c/c art. 129 do Código 

Penal (em relação à vítima Patrick Gabriel da Silva), em concurso material 

de crimes.Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez 

que permaneceu preso durante todo o processo, estando presentes, 

ainda, os motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a 

gravidade concreta do delito, que demonstra a necessidade da medida 

para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática 

delitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111035 Nr: 3470-96.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA GUAJUVIRA LTDA - ME, Volnei 

Ruben Dalri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando que a presente ação fora instruída apenas com a cópia do 

título cambial, intime-se o requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias proceda com a emenda da petição inicial, instruindo-a com as cártulas 

de cheques originais, sob pena de indeferimento, nos moldes do artigo 321 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113372 Nr: 808-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MUNIZ GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA DE LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIO FERNANDO GUEDES 

JUNQUEIRA FERREIRA - OAB:24635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a presente ação fora instruída apenas com parte do 

contrato de compra e venda de imóvel rural, intime-se o requerente para 

que no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a emenda da petição inicial, 

instruindo-a com a integralidade do respectivo contrato, objeto da presente 

ação, sob pena de indeferimento, nos moldes do artigo 321 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96634 Nr: 3256-76.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bendita Olivia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96688 Nr: 3279-22.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96698 Nr: 3286-14.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Dockhorn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99067 Nr: 909-36.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE ROMANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91830 Nr: 593-57.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Salermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Santos de Almeida 

- OAB:9.424 /\MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:OAB/MT 23125, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e determino o pagamento da gratificação natalina devida da data 

do requerimento administrativo à data da prolação da sentença, bem como 

o abatimento dos valores devidos a título de honorários advocatícios. Em 

razão da sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, 

conforme artigo 86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, 

requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29946 Nr: 1422-19.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eusébio Sanches, Jorgina Marinho Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32109 Nr: 660-66.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Eva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e determino a aplicação como data de início do benefício, 

24.11.2008.Em razão da sucumbência parcial, determino a divisão das 

despesas, conforme artigo 86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa 

decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF. Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação 

do precatório e à conta do respectivo crédito.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32585 Nr: 1489-47.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33404 Nr: 2310-51.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Ledesma Gamarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33583 Nr: 2485-45.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Moura de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e determino a intimação da parte autora para aplicar como data 

de início do benefício, 29.01.2009, bem como a fixar como termo final 

15.05.2014.Em razão da sucumbência parcial, determino a divisão das 

despesas, conforme artigo 86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa 

decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF. Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação 

do precatório e à conta do respectivo crédito.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34431 Nr: 547-78.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 
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valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34438 Nr: 554-70.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35996 Nr: 2105-85.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Dutra Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36024 Nr: 2134-38.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenira Correa Leonardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36083 Nr: 2196-78.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Angelo Garbinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37298 Nr: 3375-47.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhuan Junior Francisco Borgert, Irene Aparecida 

Francisco Borgert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37301 Nr: 3366-85.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 165-51.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Xavier Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 529-23.2010.811.0087
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozana Berge Afonso, Luana Taira Afonso Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 1119-97.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemilda de Souza Braes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39456 Nr: 1657-78.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39463 Nr: 1664-70.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes Mazzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39465 Nr: 1666-40.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39659 Nr: 1860-40.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA PAVELSKI POLIPENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 16.05.2011.Em razão da 

sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 

86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF. 

Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

c o n t a  d o  r e s p e c t i v o  c r é d i t o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39793 Nr: 1994-67.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40618 Nr: 2821-78.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANGOSO PEREIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final 29.11.2011. Em razão da sucumbência 

parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 86 do 

CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento 

por intermédio do presidente do tribunal competente, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos honorários 

diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41544 Nr: 924-78.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, requerendo a correção do valor do crédito 

executado.

 Intimada a se manifestar, a parte embargada informou que concorda com 

o valor apresentado.

Isso posto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado, e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “a”, do NCPC.

DEFIRO o destaque do honorários contratuais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80236 Nr: 2059-28.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 2287-03.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e determino a intimação da parte autora para aplicar como data 

de início do benefício, 09.09.2013.Em razão da sucumbência parcial, 

determino a divisão das despesas, conforme artigo 86 do CPC.Com o 

trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento por 

intermédio do presidente do tribunal competente, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos honorários 

diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF. Assim,Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81429 Nr: 763-34.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como data de início do benefício, 10.05.2012.Em razão da 

sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 

86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF. 

Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

c o n t a  d o  r e s p e c t i v o  c r é d i t o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85772 Nr: 1723-53.2013.811.0087

 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: Marcony Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

determino a remessa dos autos à contadoria do juízo a fim de aplicar como 

data de início do benefício, o dia 11/06/2014.Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% incidentes 

sobre a diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, 

expeça-se a respectiva requisição de pequeno valor - RPV, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81657 Nr: 991-09.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BLOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo inicial e final os seguintes períodos de 

21.05.2008 a 04.07.2010, 01.08.2012 a 31.08.2012 e de 05.06.2013 a 

30.06.2013.Em razão da sucumbência parcial, determino a divisão das 

despesas, conforme artigo 86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa 

decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 458 de 519



competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81837 Nr: 1171-25.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VKAC, Raquel Alves de Carvalho

 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:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 16.05.2011 e como termo inicial 

13.08.2012.Em razão da sucumbência parcial, determino a divisão das 

despesas, conforme artigo 86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa 

decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF. Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do 

precatório e à conta do respectivo crédito.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82144 Nr: 1478-76.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Ferreira, MARIA IZILDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82537 Nr: 1871-98.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aneli Vicentini Riboli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82869 Nr: 2203-65.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTDSF, EODSF, OHDSF, EMDSF, ROSENIR PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação à execução de sentença oposta pelo INSS.

Argumenta a autarquia, em síntese, que há excesso de execução em 

razão da pretensão executiva ter apresentado cálculos superiores aos 

limites do mandamento sentencial, notadamente no que diz respeito: a) 

termo final: início do pagamento; b) honorários.

Aduz, por fim, que uma vez acatada a impugnação, deverão ser 

compensados os honorários sucumbenciais.

Em resposta à impugnação, a parte autora rechaça os argumentos 

vertidos pela impugnante, defendendo seu cálculo antes apresentado.

Vieram conclusos.

Relatei. Fundamento e decido.

FUNDAMENTAÇÃO

1) Termo Final: Início do Pagamento

No que concerne ao termo final utilizado pelo exequente, denota-se da 

memória de cálculo, fls. 88/92, que este utiliza como data de término para o 

pagamento do benefício, data muito aquém do início do pagamento do 

benefício pela Autarquia Previdenciária, qual seja, 31.10.2016, conforme 

extrato de fls. 98.

Desta forma, deve ser aplicado como termo final 12.03.2014.

 2) Honorários Advocatícios

Muito embora a parte executada alegue que o exequente, em sua memória 

de cálculo, requereu honorários advocatícios de período posterior à 

publicação da sentença, tal alegação não prospera. Da análise dos autos 

constata-se que os cálculos foram apresentados em conformidade com o 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 12.03.2014.

Em razão da sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, 

conforme artigo 86 do CPC.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento por 

intermédio do presidente do tribunal competente, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos honorários 

diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39536 Nr: 1737-42.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João de Souza Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34816 Nr: 934-93.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Casasola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35035 Nr: 1149-69.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Pedroso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34182 Nr: 299-15.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genir Terezinha Schaurich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação à execução de sentença oposta pelo INSS.

Argumenta a autarquia, em síntese, que há excesso de execução em 

razão da pretensão executiva ter apresentado cálculos superiores aos 

limites do mandamento sentencial, notadamente no que diz respeito: a) da 

data do DIB;

 Aduz, por fim, que uma vez acatada a impugnação, deverão ser 

compensados os honorários sucumbenciais.

Em resposta à impugnação, a parte autora rechaça os argumentos 

vertidos pela impugnante, defendendo seu cálculo antes apresentado.

Vieram conclusos.

Relatei. Fundamento e decido.

FUNDAMENTAÇÃO

1) Da data da DIB

Razão assiste a parte executada, porquanto em sede de julgamento do 

recurso de apelação e da remessa necessário, o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região negou provimento a apelação e deu parcial 

provimento para fixar como termo inicial do benefício a data do ajuizamento 

da ação.

 Assim, aplica-se como DIB – 05.02.2009.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução e 

homologo o cálculo apresentado pela autarquia federal.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento por 

intermédio do presidente do tribunal competente, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos honorários 

diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF. Assim,

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-36.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLOVIS BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA QUEIROZ OAB - MT0009337A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes Promovente e Promovida na pessoa de seus 

advogados para COMPARECEREM à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 23/08/2018 às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-28.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO JOSÉ LONGHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Considerando que a parte requerida não foi citada, 

conforme ID 10930375, intime-se a parte requerente para que postule o 

que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-42.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório. Processo encontra-se em total e completa paralisia 

desde 2015. Não tendo havido qualquer tipo de impulsionamento por parte 

do requerente, pressupõe-se o abandono da causa. Assim, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, II, do 

CPC. Sem custas e honorários. Intime-se. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-12.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR ANTONIO GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES FELICIANO DE DEUS NERY OAB - MT13849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Como é público e notório, no dia 21.06.2016, o Juiz Fernando 

Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro-RJ, deferiu o pedido de tutela de urgência, na ação de 

recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, e determinou a 

suspensão, por 180 dias, de todas as ações e execuções movidas contra 

as empresas de telecomunicações Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, 

Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil, nos seguintes 

termos: ?Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar: 
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a) A suspensão de todas as ações e execuções contra as 

Recuperandas, pelo prazo de 180 dias, de modo a evitar que constrições 

judiciais sejam realizadas no período compreendido entre o ajuizamento da 

presente recuperação judicial e o deferimento do seu processamento.? 

Assim, em face à decisão supra mencionada, determino que seja 

SUSPENSO O TRÂMITE dos autos. Transcorrido o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação 

judicial, intime-se a parte autora, a fim de que dê prosseguimento ao feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte, 15 de dezembro de 2016. 

DIEGO HARTMANN Juiz Substituto

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 2421-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayk Felipe Rosa da Silveira, Jaimisson Vitor 

da Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Processo nº: 2421-13.2016.811.0036

Código: 45470

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

1) CIENTE do Acórdão que negou seguimento ao Recurso Especial nº 

6496/2018, interposto nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 

112413/2017.

2) Verifica-se dos autos que Ministério Público já apresentou o rol de 

testemunhas que pretende serem ouvidas em plenário.

3) Diante da renúncia do advogado constituído pelos réus, e verificando 

que ambos os acusados já tomaram ciência da referida renúncia e por se 

tratar de réus presos, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA, na pessoa de 

seu Defensor Público, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

rol de testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, 

em querendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 422 CPP).

 Após, voltem os autos conclusos para designação de júri.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 18 de julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38219 Nr: 1175-16.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1175-16.2015.811.0036 (38219)

Ação Criminal

 Decisão.

Vistos etc.

 Observa-se que o presente feito retornou da instância superior.

Compulsando os autos, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de 

Apelação nº 10827/2018 (fls. 393/406), readequando a reprimenda para 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor 

unitário mínimo, mantendo o REGIME INICIAL FECHADO.

Em consulta processual do Recurso de Apelação nº 10827/2018 no Site 

Oficial do Tribunal de Justiça, foi constatado a certidão de que o referido 

acordão transitou em julgado em 09/07/2018.

 Diante do exposto:

1) CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na sentença 

condenatória, ALTERANDO apenas as penas privativa de liberdade e de 

multa para, respectivamente, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme decisão do 

Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 393/406). Nesse sentido, EXPEÇA-SE a 

competente guia de execução penal definitiva.

2) Considerando que no referido Acórdão os Nobres Julgadores 

mantiveram o regime inicial fechado, EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO 

DE PRISÃO DEFINITIVA em desfavor do réu GUSTAVO HENRIQUE DE 

ALMEIDA, para início do cumprimento da pena. Após, ENCAMINHE o 

referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros órgãos de praxe, 

registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco Nacional de Mandados 

de Prisão (BNMP).

3) Por fim, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

 Intima-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58429 Nr: 1715-59.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino Cruz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho afim de cumprir a 

decisão, indicando também o depositário, no prazo de cinco (05) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo 

de cinco) e, em querendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 

422 CPP). Guiratinga - MT, 19 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 97-21.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Soares Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O-MT

 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, para isso:CONDENO o executado ao pagamento das custas 

processuais.EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do valor 

depositado judicialmente (fls. 119), sendo R$11.600,56 (onze mil 

seiscentos reais e cinquenta e seis centavos) em benefício da parte 

exequente VIVIANE SOARES SANTANA e o valor de R$ 2.320,11 (dois mil 
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trezentos e vinte reais e onze centavos) em benefício do patrono da 

exequente Fernando Ferreira da Silva, transferindo os valores para as 

contas bancárias indicadas no petitório de fls. 121.Após o cumprimento da 

mencionada determinação e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

o presente feito, com as baixas e anotações de estilo, independentemente 

de nova determinação.P.I.C.Guiratinga/MT, 17/07/2018. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58342 Nr: 1681-84.2018.811.0036

 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: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Cardif do Brasil Seguros e Garantioas S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ângelo Bernadino de 

Mendonça Júnior - OAB:16.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEFIRO AS MEDIDAS 

LIMINARES pleiteadas na exordial, para isso:1) CONCEDO o pedido da 

parte autora de inversão do ônus da prova.2) DETERMINO que a PARTE 

REQUERIDA exiba nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, todos os 

contratos de financiamento dos automóveis e as apólices dos seguros 

mencionados na petição inicial, sob pena de multa diária no valor de 

R$1.000,00 (mil reais), considerando que a parte requerida notoriamente 

trata-se de empresas financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto 

porte patrimonial.3) DETERMINO que as EMPRESAS REQUERIDAS 

ABSTENHAM de negativar o nome da parte autora, com a inscrição da 

mesma em cadastros negativos de créditos, bem como abstenham de 

executar qualquer ato relacionado aos contratos objetos desta ação, até o 

deslinde do presente feito. Desse modo, caso haja algum execução judicial 

em andamento, desde já, DETERMINO a sua suspensão e, da mesma 

forma, caso tenha ocorrido alguma negativação do nome da parte autora 

nas agências de banco de dados negativos, DETERMINO o imediato 

cancelamento, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), 

considerando que a parte requerida notoriamente trata-se de empresas 

financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto porte patrimonial.4) Por 

este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo judicial entre 

as partes no presente feito (art. 3º, §2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE 

os autos à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de 

conciliação, após INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida 

para comparecer no ato.5) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO 

VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO 

CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte 

REQUERIDA para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a 

contestação, a partir da data da referida audiência, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, 

INTIME-SE a PARTE AUTORA para que posteriormente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58444 Nr: 1726-88.2018.811.0036

 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: Cleide Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Veiga Junior - 

OAB:15390/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1726-88.2018.811.0036 (58444)

Mandado de Segurança

Decisão.

Vistos etc.

CLEIDE SANTOS SALES, qualificada nos autos, impetrou o presente 

mandado de segurança em face de ato supostamente ilegal e arbitrário 

praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT, requerendo ao 

final do trâmite processual a emissão e publicação do ato de 

aposentadoria por invalidez permanente da impetrante.

Compulsando os autos, observa-se que não há pedido liminar, de modo 

que apenas RECEBO a petição inicial, por vislumbrar, em análise sumária, 

que foi respeitado as regras processuais e materiais referentes ao 

Mandado de Segurança.

1) Assim, dando prosseguimento ao feito, NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações 

que julgarem necessárias (art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/09).

2) CIÊNCIA ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, para apresentar defesa, caso queira, no prazo legal.

3) Com ou sem a manifestação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público, para que aponha o seu parecer.

4) Por fim, VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 19/07/2018.

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

 DECIDOPor todo o exposto, DEIXO DE CONHECER os pedidos formulados 

por RHUAM SERGIO SCHUH ALVARENGA em razão da incompetência 

deste juízo para nova análise de pedido já analisado pelo Tribunal de 

Justiça.DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público a fl.199. Para 

tanto, DETERMINO que a secretaria OFICIE à direção do anexo da Mata 

Grande, para que encaminhe o paciente à consulta com médico psiquiatra 

do Sistema Único de Saúde – SUS, visando a elaboração de laudo 

atestando sua necessidade, ou não, de tratamento mediante internação, e 

a impossibilidade de sua permanecia no cárcere.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa Técnica.Cumpra-se. Int ime-se. Às 

providências.Guiratinga/MT, 19/07/2018Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44693 Nr: 1987-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Reinaldo Rodrigues de Almeida - 

OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:15.525/MT, Patrícia Silva Souza - OAB:MT/ 2198/0

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 60.

Guiratinga - MT, 19 de julho de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-82.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FERREIRA CAMPOS (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)
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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: 1000024-90.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que a parte requerida cumpriu 

o acordo realizado em audiência, efetuando o depósito judicial, como 

consta dos autos. Sendo assim, INTIMO Vossa Senhoria para no prazo de 

05 (cinco) requerer a expedição de Alvará para levantamento e informar a 

conta e agência bancária para a qual será feita a transferência.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90184 Nr: 1652-48.2018.811.0096

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº: 1652-48.2018.811.0096 (Código: 90184)

Credor: Portobens Administradora de Consórcios S/A

Devedor: Ademilson Wuzler

Vistos.

Cumpra-se a ordem liminar COM URGÊNCIA, na forma do art. 3º, § 12, do 

Decreto-Lei 911/69, servindo-se a cópia da decisão que concedeu a 

liminar como mandado.

Efetivada a apreensão do bem e/ou veículo, comunique-se imediatamente 

o juízo do processo originário, via malote digital, que deverá intimar a 

instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 

e art. 636 da CNGC/MT).

O malote digital deverá ser acompanhado das seguintes peças: despacho, 

certidão do oficial de justiça e informações do local onde está depositado 

o bem e/ou veículo (art. 636, § 1º, da CNGC/MT).

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itáuba, 18 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43578 Nr: 457-14.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO MENEGOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MODESTO MENEGOTTO, Cpf: 

00467871949, Rg: 46.302, brasileiro(a), casado(a), trabalhador em 

serviços gerais. 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: 02/05/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT em face de MODESTO MENEGOTTO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de de Certidão de Divida Ativa n° 

471/2005, Imposto Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 471/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/12/2006

 - Valor Total: R$ 5.104,84 - Valor Atualizado: R$ 4.640,76 - Valor 

Honorários: R$ 464,08

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Devidamente emendada, RECEBO 

a petição inicial.CITE-SE a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento.A citação será feita pelo correio, salvo se a Fazenda 

Pública requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a 

agência do correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência.Não pago o débito, nem garantida a execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

Cartório ou em outro Órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980.Os embargos deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da intimação da penhora e não da juntada aos autos do 

respectivo mandado/carta, bem como da juntada da prova da fiança 

bancária ou do depósito, se for o caso. Não apresentados os embargos 

ou julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial.A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias depois da 

publicação dos editais.EXPEÇA-SE o necessário.CUMPRA-SE. De 

Colider/MT para Itaúba/MT, 14 de agosto de 2008. Flávio Maldonado de 

Barros Juiz de Direito.

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, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Itaúba, 18 de julho de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71582 Nr: 855-48.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO MENEGOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MODESTO MENEGOTTO, Cpf: 

00467871949, Rg: 46.302, brasileiro(a), casado(a), trabalhador em 
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serviços gerais. 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: 19/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT em face de MODESTO MENEGOTTO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Divida Ativa n° 42, 

Imposto Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 42/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2012

 - Valor Total: R$ 6.590,58 - Valor Atualizado: R$ 5.991,44 - Valor 

Honorários: R$ 599,14

Despacho/Decisão: Vistos.RECEBO a petição inicial.CITEM-SE as partes 

executadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, 

devidamente atualizada, para o caso de pronto pagamento.A citação será 

feita pelo correio, salvo se a Fazenda Pública requerer a citação por 

Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do correio não dispuser 

de serviço de “entrega” domiciliar de correspondência.Não pago o débito, 

nem garantida a execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou 

arrestar tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, com a 

sua imediata avaliação e registro no cartório ou em outro órgão 

competente, conforme o artigo 14 da Lei 6.830/1980, tal qual, intimando 

desde já o executado para se manifestar sobre a avaliação no prazo de 

05 dias. Os embargos deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da intimação da penhora e não da juntada aos autos do 

respectivo mandado/carta, bem como da juntada da prova da fiança 

bancária ou do depósito, se for o caso. Não apresentados os embargos, 

ou recebidos sem efeito suspensivo, ou julgados improcedentes, desde 

logo deverá ser designada data para a hasta pública, com publicação de 

edital, fixado no local de costume, e publicado em resumo, uma só vez, na 

imprensa oficial.A hasta pública deverá ser marcada no mínimo 10 dias e 

no máximo 30 dias depois da publicação dos editais.EXPEÇA-SE o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Itaúba, 3 de outubro de 2013. Henriqueta 

Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima Juiza Substituta.

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, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Itaúba, 18 de julho de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44824 Nr: 450-85.2008.811.0096

 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: GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCA 

JOAQUINA DAS DORES, MARIA DOS SANTOS YAEDU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA 

DONADELLI DOS SANTOS, DARCY JOSÉ TESSARO, IRES TEREZINHA 

KLEY TESSARO, MANOEL NOGUEIRA, FRANCISCO RUFFO, DANIEL 

CARDOSO DA SILVA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franco Ficagna - OAB:OAB/PR 

28.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Nardin - OAB:MT - 

9.511, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 9.982/B, ELPÍDIO MORETTI 

ESTEVAM - OAB:MT-4877-A, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, 

Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:OAB/MT 6.193, Wilton Silva 

Longo - OAB:7039/PR

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45224 Nr: 852-69.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAZZARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ANTONIO BATTISTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Manhaguanha - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ LAZZARIS, Cpf: 28465130906, Rg: 

5.763.490, brasileiro(a), casado(a), Telefone 66 5341101. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

561,40 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 (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, § 5 ° da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de 

forma separada o valor das custas, sendo: R$ 383,99 (trezentos e oitenta 

e três reais e noventa e nove centavos) e o valor da taxa, qual seja: R$ 

177,41(cento e setenta e sete reais e quarenta e um centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), Clicar no item custas incluir o valor 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamenrto do Fórum de 

Itaúba-MT.

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, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 18 de julho de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 1813-92.2017.811.0096

 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 ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FERREIRA BUENO, MARIA DE FÁTIMA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Autos n° 1813-92.2017.811.0096 (Código 85251)

Termo Circunstanciado

Autor do Fato: Fábio Ferreira Bueno

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Considerando que o autor do fato não trouxe elementos basilares para a 

comprovação de sua hipossuficiência e, inexistindo óbice legal à 

transação penal (Lei nº 9.099/95, art. 76, §2º), acolho a proposta do 

Ministério Público, aceita pelo autor da infração Fábio Ferreira Bueno.

Assim, nos termos do artigo 76, §4º, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO A 
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TRANSAÇÃO PENAL oferecida ao autor do fato Fábio Ferreira Bueno, nos 

termos da proposta ministerial, com apresentação do comprovante 

respectivo na Secretaria do Juizado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 15 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47017 Nr: 2714-10.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Viana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018, às 

15h00min.

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.: 53293 Nr: 3361-68.2017.811.0027

 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: GEREMIAS CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETH PEREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177

 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 a audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

20/09/2018, às 13h30min. Impulsiono os autos aos setores de expedição 

de documentos/envio de matéria p/ imprensa, para citação/intimação da 

parte requerida e intimação da parte autora, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51849 Nr: 2597-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATÁLIA CORREIA SEBERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 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 pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

20/09/2018, às 13h15min. Impulsiono os autos aos setores de expedição 

de documentos/envio de matéria p/ imprensa, para citação/intimação da 

parte requerida e intimação da parte autora, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47446 Nr: 2863-06.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jess Lean Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio da Defensoria 

Pública.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 16h15min.

Quanto ao pleito formulado pela defesa para indicar o rol das testemunhas 

posteriormente, DEFIRO o pedido formulado, porém consigno que o rol 

deverá ser apresentado 10 (dez) dias antes da realização da audiência de 

instrução, sob pena de preclusão.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o réu, o advogado nomeado, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31404 Nr: 1243-95.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Fabiano Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a defesa e a acusação concordaram com o cálculo 

de pena de fls. 416, conforme se verifica às fls. 419 e 420, 

respectivamente, por não vislumbrar qualquer erro no cálculo, 

HOMOLOGO-O, devendo o presente executivo de pena aguardar em 

secretaria a data prevista para obtenção do direito ao livramento 

condicional, qual seja, 16/07/2019.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 19 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 1682-33.2017.811.0027

 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: Jurandir Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 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 
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Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

20/09/2018, às 13h45min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47476 Nr: 546-04.2018.811.0047

 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: Agropecuária Rio das Pedras Ltda., Artur Fernando 

Bom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Sato Anitelli, Aldo Aufiero, Laelso da 

Silva, Valdete de Jesus Moura da Silva, Fernanda Aufieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE ÁREA 

RURAL ajuizada por AGROPECUÁRIA RIO DAS PEDRAS LTDA.

 Preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo civil, 

não sendo caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Codex, 

RECEBO a petição inicial.

De acordo com o art. 334, caput, do CPC, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, por 

não ser admitida a autocomposição (art. 334, § 4º, inciso II, CPC), DEIXO 

de designar audiência de conciliação/mediação.

Como cediço, a Lei nº 6.015/73, em seu art. 213, exige que todos os 

confrontantes sejam citados nos procedimentos judiciais que visem 

retificar área imobiliária, sem o que a sentença é nula (art. 721, CPC).

Com efeito, determino a CITAÇÃO dos confrontantes arrolados na petição 

inicial, para, caso queiram, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo ser advertidos de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 

345, inciso II e § 4º, do art. 213, da Lei nº 6.015/73).

Escoado o referido prazo para resposta, INTIME-SE o Presentante do 

Ministério Público para manifestação.

 Após, voltem-me conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49131 Nr: 1487-51.2018.811.0047

 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: ANA PAULA DE FREITAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão SALÁRIO 

MATERNIDADE de trabalhadora rural, ajuizada por ANA PAULA DE 

FREITAS FERREIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo Diploma Legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos e da natureza da 

demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do disposto no 

artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou 

modificação posterior, caso seja constatada a capacidade financeira.

Por meio 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, pois o expediente 

conciliatório traria morosidade ao feito, 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).

 Havendo contestação com alegação de qualquer das matérias 

enumeradas no art. 337 do CPC ou de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado na inicial, ou, ainda, a juntada de documentos, 

INTIME-SE a parte autora, para a réplica, a ser ofertada, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49136 Nr: 1490-06.2018.811.0047

 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: MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária de concessão SALÁRIO MATERNIDADE 

de trabalhadora rural, ajuizada por MARIA PEREIRA DA SILVA em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo Diploma Legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos e da natureza da 

demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do disposto no 

artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou 

modificação posterior, caso seja constatada a capacidade financeira.

Por meio 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, pois o expediente 

conciliatório acarretaria morosidade ao feito, 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).

 Havendo contestação com alegação de qualquer das matérias 

enumeradas no art. 337 do CPC ou de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado na inicial, ou, ainda, a juntada de documentos, 

INTIME-SE a parte autora, para a réplica, a ser ofertada, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34450 Nr: 1392-60.2014.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Miranda Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cia de Terras Sul do Brasil/S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 466 de 519



 Vistos.

 Considerando que a defensora nomeada às fls. 128 dos autos apesar de 

devidamente intimada (fls. 132/133) deixou transcorrer o para sem 

apresentar contestação (fls. 134), DESTITUO-A do munus atribuído, por 

conseguinte, NOMEIO o ilustre causídico, Dr. Marco Aurélio Fernandes 

Ribeiro - OAB/MT n.º 21787/0 para tal desiderato.

INTIME-SE, pessoalmente, o advogado para que, em aceitando o encargo, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente contestação.

Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, ás providências.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47899 Nr: 798-07.2018.811.0047

 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: Roselânia de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes, com o qual anuiu o 

Ministério Público, DECRETANDO, por via de consequência, o DIVÓRCIO de 

ROSELÂNIA DE JESUS DA SILVA e FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 

Outrossim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Considerando que a transação, bem como a expressa concordância 

ministerial, são incompatíveis com o interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do 

CPC).Assim, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de registro 

competente, encaminhando-se para o cumprimento sem custas, devendo 

ser expedidas duas vias da Certidão de Casamento, já constando a 

averbação, para entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos 

autos.Consigne-se que o cônjuge virago retomará seu nome de solteira, 

qual seja, ROSELÂNIA DE JESUS (fls. 18).Custas pro rata. Verbas que 

ficam suspensas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pois, concedo às 

partes os benefícios da gratuidade da justiça. Sem honorários, por 

ausência de contraditório.No mais, considerando a omissão Estatal em 

empreender esforços para implementar Defensoria Pública nesta Comarca 

(art. 134 da CF/88), fixo os honorários do defensor dativo nomeado para 

patrocinar os interesses das partes - Dr. MARCO AURÉLIO FERNANDES 

RIBEIRO, inscrito na OAB/MT 21.787, em valor equivalente a 05 URHs, em 

conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e tabela 

XI, item 15.1, da Tabela da OAB-MT. Expeça-se a respectiva 

certidão.Cumpridos os expedientes retro, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 17 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48996 Nr: 1399-13.2018.811.0047

 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): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte sentença: Vistos. Ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta comarca, nomeio para promover a defesa dos 

interesses de Cilso Barros e João Batista Barros o advogado Dr. Edimar 

Rodrigues da Silva, inscrito na OAB/MT 15531/O, em favor do qual arbitro 

honorários advocatícios no importe de 1,0 URH, conforme Tabela XXIV, 

item 1 - 1.2, devendo ser expedida pela Secretaria deste Juízo a 

respectiva certidão. Cuida-se de Ação de Medidas de Proteção do ECA – 

Encaminhamento aos pais ou responsável ou Acolhimento institucional, 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor dos 

interesses do menor Erick Kauan Barros de Souza, em face de Edson de 

Souza, todos devidamente qualificados. O acordo de guarda provisória 

tem objeto lícito e determinado, é formulado por partes capazes, obedece 

a forma prescrita em lei e, diante dos elementos de convicção 

apresentados até então, melhor resguarda os interesses de Erick Kauan 

Barros de Souza. Referida medida encontra guarida no ordenamento 

jurídico, no artigo 33, §2º do ECA. Desta feita, considerando que o acordo 

entabulado preserva, razoavelmente, os interesses do menor Erick Kauan 

Barros de Souza, e não foi celebrado mediante a infringência de qualquer 

regra processual ou de direito material, deve ser homologado. Convém 

ressaltar que o pai ou a mãe em cuja guarda não esteja o filho, poderá 

visitá-lo e tê-lo em sua companhia, segundo o que acordar ou for fixado 

pelo Juízo, bem como fiscalizar a sua manutenção e educação. Insta 

consignar que, havendo motivos graves, poderá o Juízo rever o exercício 

da guarda. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas parte. 

EXPEÇA-SE compromisso de guarda provisória, devendo ser firmado em 

05(cinco) dias. CITE-SE o Requerido para apresentar contestação. Com a 

juntada do estudo psicossocial, ABRA-SE vista ao Ministério Público. Não 

havendo alegação de nulidade, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48435 Nr: 1109-95.2018.811.0047

 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: JOSEFA APARECIDA DA SILVA CAMPOS, CARMEN 

VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES:

 Vistos.

 Considerando que a interditanda não constituiu advogado e declara ser 

pessoa hipossuficiente economicamente, nos termos do art. 752, 

parágrafo 2º, do CPC, nomeio o Dr. Edimar Rodrigues da Silva, inscrito na 

OAB/MT n.º 15531/O, CURADOR ESPECIAL. Na forma do disposto no art. 

753 do Código de Processo Civil, determino que a interditanda seja 

submetida a exame pericial. E, considerando a orientação da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de que sejam realizadas perícias 

de interdição pelo Setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria Geral de 

Medicina Legal/MT, DETERMINO que seja expedido ofício com o fito de 

proceder-se ao agendamento do exame, devendo ser informado a este 

Juízo data, hora e local para a realização da perícia na interditanda. Nesta 

oportunidade, apresento os quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

‘expert’:

 1. A interditanda sofre de alguma anomalia psíquica? Caso positivo, 

descrevê-la minuciosamente, de forma científica.

2. A anomalia é passível de tratamento e cura?

3. Qual o tratamento e em que lapso temporal é possível a reversão e 

cura?

4. Quais as limitações impostas ao interditando para os atos da vida civil e 

em razão da doença – capacidade relativa ou absoluta?

5. Em eventual constatação de doença, qual a C.D.I. correspondente?

Considerando a concordância com os quesitos acima descritos, ainda, a 

impugnação apresentada na presente solenidade, OFICIE-SE À 

COORDENADORIA GERAL DE MEDICINA LEGAL/MT, para agendamento da 

perícia determinada.Com a resposta ao ofício, INTIMEM-SE as partes. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 669-02.2018.811.0047

 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): Fabrício de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:
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A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º 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. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Concluída a produção antecipada 

de provas, com o aporte da peça defensiva, abra-se vista ao Ministério 

Público, caso decorra o prazo in albis, com a devida certificação, 

VOLVAM-ME os autos conclusos. Não havendo alegações de nulidade, 

saem os presentes intimados. Publicada em audiência. Cumpra-se, às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48120 Nr: 926-27.2018.811.0047

 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: JOSEFA APARECIDA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido 

JOSÉ CORREA DA SILVA, apresentado por sua filha JOSEFA APARECIDA 

DA SILVA.Recebimento da inicial.RECEBO a inicial por conter os requisitos 

legais, inclusive porque a herdeira possui legitimidade concorrente para 

requerer a abertura de inventário, nos termos do inciso II, do art. 616, do 

Código de Processo Civil.(...)Deverá a Fazenda Pública indicar o valor dos 

bens de raiz descritos nas primeiras declarações, que constem de seu 

cadastro no prazo do art. 629, do CPC.Acostado aos autos o laudo de 

avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 635, CPC), devendo a Secretaria observar o 

seguinte:a)Havendo impugnação do laudo, remetam os autos conclusos. 

b)Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada para 

apresentar as últimas declarações (art. 636, CPC).Em seguida, INTIMEM-SE 

os envolvidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos 

autos (art. 637, CPC).Após, deverá ser comprovado nos autos o cálculo 

do tributo, devendo ser ouvidas as parte, no prazo de 05 (cinco) dias.Em 

seguida, à Fazenda Pública (art. 638, CPC).Havendo o pagamento das 

dívidas vencidas e exigíveis habilitadas na forma do art. 642, CPC, ou 

declaradas nas primeiras e últimas declarações, FACULTO às partes a 

possibilidade de formularem pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 647, CPC), ou desde já, apresentarem plano de 

partilha.Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento do 

ITCD, voltem-me os autos conclusos.Promova a Secretaria as 

providências necessárias no sentido de garantir a prioridade na tramitação 

do feito, conforme disposto no art. 1.048, inciso I do CPC, ANOTANDO-SE 

essa circunstância na capa dos autos e no sistema informatizado de 

pesqu isa  p rocessua l  (APOLO) .Not i f ique-se  o  Min is té r io 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Jauru/MT, 18 de julho de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36902 Nr: 908-11.2015.811.0047

 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): Enércia Monteiro dos Santos, Andreia Cristina 

dos Santos Gomes, FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, Thalles de Souza Rodrigues, João Henrique de Paula Alves 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉCIO GUERINO DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:19707/O, Alexandre Mendes de Oliveira Mil 

Homens - OAB:15.548, JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - 

OAB:11354, MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - OAB:21787/O, 

Thalles de Souza Rodrigues - OAB:OAB/MT 9.874-B

 Vistos.

INTIME-SE o Ministério Público para se manifestar sobre o peticionado às 

fls. 3.343/3.353.

Após, voltem os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49236 Nr: 1557-68.2018.811.0047

 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: ADILON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIZETE VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Compulsando os autos e em consulta ao sistema informatizado APOLO, 

verifica-se que há outra ação em curso nesta Comarca, protocolada sob o 

nº. 2102-75.2017.811.0047, código 46125, envolvendo as mesmas partes, 

aparentando tratar da mesma causa de pedir e mesmos pedidos, o que, 

em tese, configura litispendência (art. 337, §§2º e 3º, CPC).

Todavia, considerando os ditames dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a 

parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre 

possível litispendência, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9337 Nr: 332-96.2007.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lumar Evangelista de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 149, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV), correspondente aos honorários de 

sucumbências, DEFIRO o requerimento para levantamento dos valores 

vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do pagamento do precatório expedido ás fls. 

147.

Com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14580 Nr: 394-97.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 468 de 519



Em que pese a parte exequente ter informado que o precatório está em 

quitação no Departamento Auxiliar da Presidência (fls. 136), constata-se 

que há ofício nos autos noticiando a quitação do débito (fls. 127/127-vº).

Assim, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca do 

referido ofício, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-a de que o 

silêncio será interpretado como anuência à satisfação integral da 

execução.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32730 Nr: 53-66.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Apolinário dos Reis, Penha Apolinario dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

INTIME-SE a Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por remessa dos 

autos à procuradoria competente, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, 

para ciência da decisão de fls. 162/164, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a transferência do benefício para a APS de Pontes e 

Lacerda/MT.

CERITIFICADA a preclusão da decisão de fls. 162/164, desde já, DEFIRO o 

pedido formulado pela parte autora às fls. 165, para tanto, determino a 

EXPEDIÇÃO das requisições de pequeno valor - RPV - ao Tribunal 

Regional Federal da 1º Região, observando-se a planilha de cálculos 

juntada às fls. 144/146, bem como as diretrizes dispostas Resolução Presi 

32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que instituiu o sistema 

eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e 

exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de 

quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8476 Nr: 646-76.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luíz de Souza Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 204/205, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora (art. 450, caput, CNCG).

A teor do art. 450, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão. Ressalto, todavia, que o alvará 

deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte (§4º, do art. 450, CNGC).

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 125-87.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 130/131, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Deixo de atender o requerimento de expedição de alvará em separado, 

tendo em vista que não foi juntado contrato de honorários contratuais.

 Ademais, por força do art. 19, da resolução nº 405/2016-CJF, caso o 

advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe 

couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 

22, §4º, da Lei nº 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

ANTES da elaboração do requisitório, não sendo admitido o requerimento 

de destaque no âmbito do tribunal.

 Lado outro, caso a procuração constante dos autos possua cláusula 

específica de outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o 

que deverá será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, 

desde já, a retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a 

conta bancária indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 448, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Cumpridas as providências retro, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14818 Nr: 631-34.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Henrique dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 179/180, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento de 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 469 de 519



Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora (art. 450, caput, CNCG).

A teor do art. 450, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão. Ressalto, todavia, que o alvará 

deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte (§4º, do art. 450, CNGC).

INDEFIRO o pedido de expedição de alvarás de levantamento na forma 

postulada às fls. 186/187, haja vista a inviabilidade do pedido, bem como 

por verificar que o peticionário não possui poderes para postular nos 

autos.

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32323 Nr: 1189-35.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Waldemar Holander

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância expressa da parte impugnada/exequente 

(fls. 136/137), HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pelo 

impugnante/executado às fls. 107, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.

Condeno o Exequente/Impugnado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do excesso apontado na impugnação, 

contudo, suspendo a cobrança, nos termos do § 3º, do art. 98, do Código 

de Processo Civil.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de RPV ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região, observando-se as diretrizes dispostas Resolução Presi 32 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual instituiu o sistema eletrônico 

de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo 

para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia 

certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 09 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31674 Nr: 464-46.2013.811.0047

 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: VdA, YHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:a) 

DECLARAR que VAGNER DA SILVA FERRAZ é o pai biológico de 

VITHORIA DE ARAÚJO;b) CONDENAR VAGNER DA SILVA FERRAZ ao 

pagamento do valor equivalente a 30% (trinta) por cento do salário mínimo 

vigente a título de alimentos a VITHORIA DE ARAÚJO, bem como, 50% 

(cinquenta) por cento das despesas tidas por extraordinárias, 

compreendidas as despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, 

odontológicas, com educação, dentre outras;c) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao Cartório do 2º Ofício de Jauru/MT, para que averbe junto 

à Certidão de Nascimento registrada sob a matrícula n.º 0635940155 2011 

1 00017 158 0009093 11, que requerido VAGNER DA SILVA FERRAZ é 

pai de VITHORIA DE ARAÚJO, com a inclusão dos nomes dos avós 

paternos; fazendo-se consignar que as partes são beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita.Sem custas e/ou emolumentos, nos termos 

da Lei 1.060/50.Após o cumprimento das diligências determinadas, 

ARQUIVEM-SE os autos com baixa no Distribuidor e cautelas de 

praxe.Publique-se. Int imem-se. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7713 Nr: 66-46.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.R.A.LIMA - SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:OAB/MT 3.541-B

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA NACIONAL (UNIÃO) em desfavor de M.R.A.LIMA - 

SUPERMERCADO, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente manifestou-se pela desistência do 

recurso interposto e pela extinção e consequente arquivamento do feito, 

tendo em vista o pagamento integral do débito exequendo.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Como é cediço, a parte recorrente pode a qualquer tempo desistir do 

recurso (art. 998, CPC), não podendo o Juízo se opor a tal manifestação.

 Destarte, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação interposto 

às fls. 169/171. No mais, sendo fato incontroverso nos autos o pagamento 

integral do débito exequendo, consoante os informes apresentados pela 

exequente às fls. 185/191, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor da parte executada para levantamento. Em hipótese de 

restrição de bens por meio do sistema RENAJUD, determino sua retirada.

Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à 

Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32411 Nr: 1282-95.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBGS, EBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a Secretaria não providenciou a intimação do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, em que pese já ter sido determinada em 

três oportunidades (fls. 165, 172 e 182).

Assim, determino que a providência suso mencionada seja cumprida no 
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prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de apuração de 

responsabilidade funcional.

No mais, expeça-se certidão circunstanciada do presente feito, após, 

encaminhe-se à Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cáceres, a fim de 

que seja juntada no processo de código 0002139-93.2015.4.01.3601, para 

que seja averiguada a ocorrência de litispendência.

 Aportada aos autos manifestação do INSS ou decorrido o prazo, 

certifique e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33058 Nr: 376-71.2014.811.0047

 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 Paulina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da petição de fls. 75/76 dos autos, DETERMINO:

a) A INTIMAÇÃO da inventariante, por seus advogados, via DJE, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias acoste aos autos a GIA de apuração do 

imposto ou declaração de isenção, se for o caso, preenchendo os 

formulários próprios que são obtidos junto a SEFAZ/MT na gerência do 

ITCMD, bem como juntar aos autos as certidões negativas de débito 

obtidas junto à Sefaz/MT e PGE-MT;

b) A REALIZAÇÃO de pesquisa acerca da existência de bens registrados 

em nome do ‘de cujus’ CARLOS VIEIRA DE SOUZA, inscrito no CPF n.º 

536.265.241-91, junto ao sistema Renajud, que não foram declarados.

No mais, considerando o teor da certidão de fls. 69, INTIME-SE a parte 

inventariante, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos a certidão de nascimento, com a devida 

averbação, do menor Murilo Vieira.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32888 Nr: 217-31.2014.811.0047

 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: Sebastião Vicente Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) f)O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a 

análise técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como em 

linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como, 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC).g)Com o laudo 

pericial nos autos, VISTA ÀS PARTES para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.h)Com a 

manifestação das partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE o pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014.(...)

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41320 Nr: 160-68.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS HEINTZE, JOÃO BATISTA 

DOS SANTOS HEINTZE, ESPÓLIO DE NILTON ANTÔNIO HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA FRANCISCA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, aguarde-se o prazo já determinado na decisão de Ref: 4, ou 

seja, o prazo de 15 (quinze) dias para os requeridos apresentarem 

contestação, contado a partir da data de audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser 

certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

4. Havendo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42971 Nr: 785-05.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS HEINTZE, ESPÓLIO DE 

NILTON ANTÔNIO HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, aguarde-se o prazo já determinado na decisão de Ref: 4, ou 

seja, o prazo de 15 (quinze) dias para os requeridos apresentarem 

contestação, contado a partir da data de audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser 

certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

4. Havendo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363-O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 
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OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

1. Considerando a determinação contida no Habeas Corpus de nº. 

1005262-04.2018.8.11.0000 - Classe 307 - CNJ, revogo a decisão que 

decretou a prisão preventiva da acusada Nubia Erculano dos Santos, 

certifique-se Sra. Gestora, se a mesma não encontra-se presa por outro 

motivo.

2. Ademais, determino que seja a acusada advertida acerca da 

necessidade de permanecer com residência indicada ao Juízo, atendendo 

aos chamados judiciais, informado a este Juízo eventual transferência, 

bem como para que adote a postura que se aguarda do cidadão integrado 

à sociedade.

3. Expeça-se o(a) Sr(a). Gestor(a) o necessário para o cumprimento da 

determinação da 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, inclusive carta precatória, se o caso.

4. TENDO EM VISTA O ADIANTADO DA HORA, SERVIRÁ A PRESENTE 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA.

5. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30577 Nr: 543-17.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CARDOSO DOS SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do cálculo retro.

2. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 18 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6014 Nr: 792-17.2006.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERREIRA DOS SANTOS, INÊZ 

SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 560 e seguintes, 

do Código de Processo Civil e artigos 1210 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais formulado na 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, movida 

por ANORINO JOSÉ LIMA, em face de WILSON FERREIRA DOS SANTOS e 

INES SOARES DOS SANTOS, confirmando a liminar anteriormente 

deferida, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pelo 

Código de Processo Civil, conforme fundamentação supra.3.2. Deixo de 

condenar os requeridos ao pagamento de alugueis, por terem os mesmos 

realizadas diversas bem feitorias.3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

fica o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código 

de Processo Civil. 3.4. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, 

mantendo-se cópia.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30008 Nr: 374-30.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PENA FLORÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANNY OLIVEIRA FLORÃO, MONICA 

CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Revisional de Alimentos, com as partes já devidamente 

qualificadas nos autos.

Os requerentes entabularam acordo (Ref: 63), ocasião em que pugnaram 

as partes pela sua homologação.

O Ministério Público manifestou-se no sentido de ser deferido o pedido de 

homologação do acordo realizado. (Ref: 77).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, no que 

tange à majoração do valor acordado em outra oportunidade.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária Gratuita.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29046 Nr: 35-71.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER LUCAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos etc.

1. Trata-se de cumprimento de sentença, com as partes já devidamente 

qualificadas.

2. O(A) Defensor(a) Público(a) requereu o arquivamento do feito, uma vez 

que foi expedido alvará do valor total (Ref: 87).

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.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 175 Nr: 2-58.1991.811.0048

 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: ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍZA SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que decorreu o prazo para as manifestações quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 
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as últimas declarações, já com comprovação de recolhimento dos 

impostos estaduais, certidões negativas de tributos Federais, Estaduais e 

Municipais e esboço de partilha final.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43235 Nr: 904-63.2018.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, 

FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:181187, RAFAELA FACCIONI CORREA - OAB:63804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:16426/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22989 Nr: 1050-80.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 Vistos.1. RELATÓRIO (Art. 423, inciso II, do Código de Processo Penal).O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de Marcelo 

Francisco Ramos, qualificado(s) nos autos, imputando-lhe(s) a prática do 

crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, 

(..)32/33).Durante a instrução criminal colheu-se o depoimento da(s) 

testemunha(s) arrolada(s) pela acusação: LINDOMAR PAES DE BARROS, 

SILVIO BELEM RAMOS e LEONETE RIBEIRO DE SOUZA, BEM COMO a 

vítima Antônio Canaverde vítima (fl. 94/95). E após, colheu-se o 

depoimento da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela defesa: ELIAS 

FERNANDES, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS e JOEL DIAS DOS 

SANTOS. Ademais, embora devidamente intimado (fl. 102-verso), o 

acusado não compareceu em audiência que visava seu interrogatório, 

motivo pelo qual, foi decretado sua revelia nos termos do artigo 367 do 

CPP (fl. 103).As partes apresentaram suas alegações finais, pugnando o 

Ministério Público pela pronúncia da(o)(s) ré(u)(s) como incursa(o)(s) no 

artigo 121, § 2º, incisos III (asfixia) e IV (mediante recurso que dificulta a 

defesa da vítima), c.c. o artigo (..)/132, expeça-se o necessário para tanto 

com a urgência que o caso requer.6. O(A) Sr(a). Gestor(a) Judicial 

providenciará o preparo do presente processo para julgamento pelo 

Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as formalidades 

legais.7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22832 Nr: 897-47.2013.811.0048

 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: INÊZ SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que decorreu o prazo para as manifestações quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação de recolhimento dos 

impostos estaduais, certidões negativas de tributos Federais, Estaduais e 

Municipais e esboço de partilha final.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23891 Nr: 163-62.2014.811.0048

 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: IVA GOMES SOUZA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS GERAIS DE ENGENHARIA 

S.A. EM GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 3.1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na 

AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL movida por IVA GOMES DE 

SOUZA COIMBRA em face de EMPREENDIMENTOS GERAIS DE 

ENGENHARIA S/A EM GERAL, para declarar o domínio dos promoventes 

sobre a área descrita na inicial, tudo de conformidade com os preceitos 

dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil. 3.2. Esta sentença servirá 

de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 

competente.3.3. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado para o cumprimento desta.3.4. Pela sucumbência e já que 

devida, fica o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código 

de Processo Civil. 3.5. Fixo os honorários do advogado dativo em 3 URH, 

conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado frente ao 

Estado de Mato Grosso.3.6. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25690 Nr: 59-36.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCIO JOSÉ DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

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.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35778 Nr: 1069-47.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FRANCISCA DE LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 
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OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados na Ref. 32, declaro como devido à exequente, a quantia 

discriminada no cálculo já referido e, por corolário, determino que se 

proceda conforme decisão de Ref. 34.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27304 Nr: 590-25.2015.811.0048

 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): DPDS, FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Tendo em vista, que transcorreu a data agendada pela equipe 

interdisciplinar (Ref: 50), dê-vistas ao membro do Ministério Público para 

requerer o que entender oportuno. Prazo: 5 (cinco) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26773 Nr: 433-52.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA, ALZERINO DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & ÂNGELA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Francisco de 

Carvalho - OAB:162185, CLEIDE FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:58626

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após, decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 19 de juhho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34811 Nr: 611-30.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO DONIZETE BANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no ofício de Ref: 86, motivo pelo qual, determino a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Rondonópolis– MT, para 

que naquela Comarca seja procedida a inquirição da testemunha comum 

Danilo Tenório dos Santos. Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) 

dias

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000117-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre a petição juntada no ID 14253068, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Manifestação 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. 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

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000120-06.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE ALMEIDA STROPA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre a petição juntada no ID 14242696, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-41.2015.8.11.0048
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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. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 788-10.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BUFFON LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 788-10.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BUFFON LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795

 Determino o cancelamento da audiência designada para o dia e 

21/07/2018, às 16h00m, ainda, retire da pauta a audiência designada.

Destarte, REDESIGNO a audiência de suspensão condicional do processo 

para a data de 18/09/2018, às 17h30min.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75607 Nr: 1735-19.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICHLER INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:9084/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autor para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de Cuiabá para cumprimento da 

ciatação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74731 Nr: 1347-19.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON WUZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71708 Nr: 1489-72.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S.A, Banco Santander Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercione da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para efetuar a complementação 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme requerido na Ref. 18, bem 

como se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, da diligência negativa 

para citação da parte requerida (art. 1.217 da CNGC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43085 Nr: 1064-21.2013.811.0030

 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: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:2147

 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, bem como a ilustre representante do 

Ministério Público acerca da manifestação de fls. 120/121, que designou o 

inicio dos trabalhos periciais para o dia 26 e 27 de julho de 2018, às 9 

horas, na localidade denominada "Boteco Azul" - Nobres/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63051 Nr: 1018-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Antonio Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136/O

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do presente embargos 

de declaração para sanar a contradição no que diz respeito à fixação de 

regime inicial de cumprimento de pena.No mais, mantenho a sentença na 

íntegra conforme fora proferida. P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se as partes da 

presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68450 Nr: 198-37.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Carlos da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena do reeducando Rogério 

Carlos da Silva Júnior.

Cálculo de pena, à ref. 7.

O Ministério Público manifestou favorável ao cálculo de pena, à ref.12.

A defesa do acusado quedou-se inerte, conforme certidão de ref.16.

É o relatório. Decido.

 Inicialmente verifico que a defesa do acusado foi devidamente intimda e 

quedou-se inerte, razão pela qual passo a análise do cálculo da pena, à 

ref. 7.

Neste sentido, a data base está em consonância com a data da prisão, 

bem como os parâmetros de progressão estão devidamente indicados, 

não havendo nenhum vício no cálculo de pena.

 Assim, HOMOLOGO o cálculo de ref. 07.

Determino que seja dada vista as partes a cada 06 meses para que se 

manifestem sobre as planilhas de remição apresentadas aos autos e 

após, conclusos para homologação e inclusão no cálculo.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Havendo proximidade para progressão de regime (30 dias antes), 

proceda com a realização do cálculo da pena e encaminhem-se os autos 

às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja o cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dê-se vistas ao MPE e Defesa acerca do teor da presente decisão.

Encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do estabelecimento 

prisional onde se encontra o reeducando, uma delas deverá ser entregue 

ao sentenciado, servindo como atestado de pena a cumprir, e a outra 

arquivada em seu prontuário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22998 Nr: 1611-32.2011.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mendes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Nos termos do art. 534, § 3º, do CPC, na execução fundada em título 

judicial, não opostos embargos pela Fazenda Pública, ou transitada em 

julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor da parte exequente, com observância do disposto 

na Carta Magna.

A exequente concordou com os cálculos apresentados pela executada.

 No presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora 

prestada por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a 

expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade 

judicante, mas sim exercício de função administrativa, atipicamente 

prestada pela Justiça.

Tanto é verdadeiro o raciocínio esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário da decisão de processamento de 

precatório, justamente em razão da sua natureza eminentemente 

administrativa. Vejamos:

Súmula 733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão 

proferida no processamento de precatórios.

Ainda mais incisiva é a redação da Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 

processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.

Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do NCPC, a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.

Proceda com a expedição de RPV, em separado dos honorários 

contratuais, caso haja contrato nos autos, bem como pedido neste 

sentido.

 Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66965 Nr: 2778-74.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzaide Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em relação aos 

embargos de ref. 15, no prazo legal.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59516 Nr: 3524-73.2016.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, ALR, AdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdS, RdC, EFdS, ÂMdC, ÂMdC, JGdC, AFC, 

JdC, AdSC, SdSC, AMdSCD, SdSC, GAdC, AdC, FCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mamede Lima Parreira 

- OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar o patrono dos requerentes para se manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, da diligência negativa para intimação da parte 

requerente Agnaldo de Paula (art. 1.217 da CNGC), bem como cientificá-lo 

da determinação proferida na Ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67121 Nr: 2858-38.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassimiro Pereira da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social de 

Roeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria de Almeida - 

OAB:9.235/MT, Lineide Vieira de Almeida - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

A parte autora foi intimada para proceder com a juntada de planilha 

indicativa do período que pretende receber benefício previdenciário, 

contudo quedou-se inerte, conforme certidão retro.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a parte autora foi intimada para cumprir a determinação 

de ref. 11, contudo esse quedou-se inerte.

 Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e taxa judiciária.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2018-ADM

A Doutora MARINA CARLOS FRANÇA, MM ª Juíza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. ________, 

subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Paulo da 

Cunha.

CONSIDERANDO que a servidora Ivete Souza Figueredo Campos, 

matrícula 2304, Técnico Judiciário - PTJ, designada Gestor Judiciário 

Substituto, estará afastada de suas funções por motivo de tratamento de 

saúde, no período de 17/07/ a 21 /07/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) Taiza Ormond Granja, matrícula n. 32586, 

Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário no 

período de no período de 17/07/ a 21/07/2018;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 18 de julho de 2018

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42461 Nr: 44-16.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Katika

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILASA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresente 

impugnação à contestação, bem como resposta à reconvenção proposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 4503 Nr: 178-34.2004.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gregoria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões dos 

Militares e Civis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:mt 13.654, LUIZ ANILTON GONÇALVES - OAB:23502/O, Roberto 

Miranda Nogueira Junior - OAB:RJ 130.630

 INTIMAÇÃO do Dr. Luiz Anilton Gonçalves para proceder com a 

devolução dos autos o qual encontra-se em carga desde 11.07.2018, no 

prazo de 48(quarenta e oito)horas, sob pena de busca e apreenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 1558 Nr: 179-58.2000.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gregoria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões dos 

Militares e Civis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:mt 13.654, Roberto Miranda Nogueira Junior - OAB:RJ 130.630

 INTIMAÇÃO do Dr. Luiz Anilton Gonçalves para proceder com a 

devolução dos autos o qual encontra-se em carga desde 11.07.2018, no 

prazo de 48(quarenta e oito)horas, sob pena de busca e apreenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 43849 Nr: 718-91.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivio Ferreira Vaz, Marcos Wagner Santana 

Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - OAB:3533 - 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 INTIMAÇÃO do Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ para proceder 

com a devolução dos autos o qual encontra-se em carga desde 

17.07.2018, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e 

apreenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 31005 Nr: 122-83.2013.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes - ME, Alípio Gomes da Silva, 

Gilmar Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rossa - 

OAB:19.077-A, José Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A, Rafaella 
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Ponçoni Nakajima - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s) para manifestar nos autos e/ou requerer o que 

entender de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43849 Nr: 718-91.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivio Ferreira Vaz, Marcos Wagner Santana 

Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - OAB:3533 - 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Intimo a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, para que proceda 

com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

1.500,00 (um mil, quinhentos reais), para cumprimento da carta precatória, 

por meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30879 Nr: 1-55.2013.811.0031

 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: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Beatriz dos Santos ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila se Souza Coutinho - 

OAB:10.661-MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. Cuida-se de ação monitória ajuizada por ITAÚ UNIBANCO 

S/A em face de MARCIA BEATRIZ DOS SANTOS, todos já qualificados.

 Entrementes, o requerente manifestou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito (fl.64).

II - FUNDAMENTAÇÃO. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

Pois bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente - art. 

90, CPC. Sem verba honorária.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31345 Nr: 454-50.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorico Maximo Idefonço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA DA 

SILVA ROCHA - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de uma Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por 

DORICO MAXIMO IDEFONÇO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 Entrementes, compulsando os autos, á fl. 38, foi expedida intimação ao 

requerente via DJE para que de prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Certificou-se o decurso do prazo para o Requerente se manifestar às fls. 

39 e 41.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Fundamento. Decido.

2. Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e nem honorários ante justiça gratuita que defiro neste 

momento.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 30400 Nr: 313-65.2012.811.0031

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenelon Oliveira dos Santos, Leomar Aparecido 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, DR. 

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA, informar o número da conta para 

levantamento de alvará.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56380 Nr: 1015-52.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MUELLER BERNECK, IRIS VON 

MUELLER BERNECK, ROSANGELA DE ARAÚJO BERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA STRAPASSON - 

OAB:31370

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

se manifeste quanto ao pedido de desistência da audiência de conciliação, 

designada para o dia 31/07/2018, formulado pela parte requerida.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 223-64.2018.811.0090
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTLS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, 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.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso 

haja o pedido.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52098 Nr: 3151-76.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por meio de seu(ua) procurador(a), para dar o 

devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, inciso II e III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60346 Nr: 529-33.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRO MODESTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução para a oitiva das testemunhas de defesa 

JOSÉ THIAGO LEMES BORGES, APARECIDO RIBEIRO DA SILVA e VALDIR 

BORGES MONTEIRO, para o dia 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 10H00.

Intimem-se as testemunhas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e OFÍCIO.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-77.2011.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASINI TRANSPORTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010013-77.2011.8.11.0090 REQUERENTE: JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: PASINI TRANSPORTES Vistos em mutirão. Não cumprida 

sentença transitada em julgado, RECEBO o cumprimento de sentença 

diante de sua regularidade (art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95), observados 

os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 

e celeridade previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver, advertindo-a de que, caso não efetuado o pagamento 

no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na 

forma do art. 523, § 1º, do NCPC. Dispensada nova citação nos termos do 

mencionado art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, proceda-se o oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se o executado dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge em se tratando de bem imóvel, tudo com os 

correspondentes atos de expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC). 

Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo acima 

concedido para o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 52, inciso 

IX, da Lei 9.099/95 e art. 525, “caput”, do NCPC). Caso o oficial de justiça 

não encontre o devedor ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a 

parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo. Defiro os benefícios dos §§ 1º e 2º do art. 212 

do NCPC. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 

18 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-14.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000027-14.2017.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 
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Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Não há arguições preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, 

inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Afirma a parte demandante ter 

tentado a resolução administrativa com a parte ré para superação do 

impasse, mas que, sem alternativa, não lhe restou outra opção senão o 

ingresso da presente ação judicial. Entanto, para que se possa falar em 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. De outro lado, o comprovante 

de pagamento de Num. 7360001 - Pág. 6, acostado pela parte autora, está 

dobrado de forma a ocultar justamente a data da transação, pelo que 

impossível saber se houve o recolhimento no tempo e modo ajustado. 

Alfim, ao revés do que argumenta a parte ré, não há falar em má-fé 

daquela (parte autora), pois que o propalado pagamento a destempo não 

veio acompanhado da respectiva prova, nem mesmo das rotineiras telas 

sistêmicas. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo 

com as devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de 

julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-58.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CABRAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT0004936A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jucesp - Junta Comercial do Estado de São Paulo (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000080-58.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ALEX CABRAL DE SOUZA 

REQUERIDO: JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. As arguições preliminares ou prejudiciais restam 

prejudicadas com o exame do mérito como se verá. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de anulação de registro comercial c.c. pedido de 

indenização por danos morais e materiais decorrente de ato ilícito c.c. 

pedido de tutela de urgência proposta por ALEX CABRAL DE SOUZA em 

desfavor de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP e 

BANCO SANTANDER, todos devidamente qualificados nos autos. E os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que ela 

não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 

373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a parte acionada. Afirma a parte demandante ter 

tentado a resolução administrativa com a parte ré para superação do 

impasse, mas que, sem alternativa, não lhe restou outra opção senão o 

ingresso da presente ação judicial. Entanto, para que se possa falar em 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, é indispensável que a parte reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
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QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de julho de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 652-96.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei Batista de Jesus, João Batista de Jesus 

Filho, Dirceu Hilário Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Desta forma, designo o dia 31 de agosto de 2018, às 08h30, para 

julgamento do réu perante o Tribunal Popular do Júri.Determino que a 

escrivania forneça cópias dos autos para os jurados conforme determina 

o parágrafo único do artigo 472, do CPP.Defiro os pedidos do Ministério 

Público. Desta forma, ordeno que a escrivania expeça certidão de 

antecedentes criminais em nome do pronunciado.Defiro, ainda, a juntada 

dos documentos de fls. 544/565.Providencie-se os instrumentos 

necessários para exibição da mídia, bem como a arma, caso tenha sido 

apreendida.Intime-se o acusado, PESSOALMENTE, bem como as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, e os 

jurados.Se necessário for, expeça-se carta precatória para intimação das 

testemunhas residentes em outra Comarca para comparecer à sessão 

acima designada.Oficie-se a Câmara Municipal de Nova Monte Verde/MT, 

informando a data, para disponibilização do local onde realizar-se-á a 

Sessão de Julgamento. Por outro lado, em atenção ao Ofício Circular nº 

10/2018/GAB/J-Aux. (expediente 0061717-06.2018.811.0000) expedido 

pela Corregedoria-Geral de Justiça, passo a REVISAR os motivos 

ensejadores da custódia cautelar do denunciado.Pois bem.Analisando os 

autos, verifico que o acusado deverá permanecer preso, uma vez, que 

desde a decretação de sua prisão preventiva, não vislumbro nenhuma 

alteração na situação fática.Os elementos nos autos indicam haver 

necessidade da continuidade da segregação do acusado, a fim de garantir 

a ordem pública, conforme ficou fundamentada na decretação da prisão 

preventiva. Soma-se a isso, ainda, o fato de o acusado ter sido 

pronunciado e este juízo, conforme se confere acima, ter designado a 

sessão do plenário do júri.Assim, pelas mesmas razões contidas nas 

decisões de fls. 142/143, 205/208, 386/387 e 464, tenho como justa a 

MANUTENÇÃO da prisão cautelar do denunciado, pois presentes as 

circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do 

CPP, conforme os fundamentos nas mencionadas decisões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70421 Nr: 789-78.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Luiz Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar o Rol de 

Testemunhas que irão depor em plenário, nos termos do art. 422 do CPP, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 77722 Nr: 1283-69.2018.811.0091

 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: Sindicato Rural de Nova Monte Verde/MT, Robson 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO a expedição do respectivo alvará, determinando-se ao 

requerente que atenda às determinações insertas no Estatuto da Criança 

e Adolescente (Lei 8.069/90) e na Portaria nº 32/2017/DF/NMV.O Conselho 

Tutelar deverá comunicar a esse juízo o descumprimento de quaisquer 

normas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/90) 

ou à Portaria nº 32/2017/DF/NMV.Ciência ao Ministério Público.Sirva a 

cópia da presente decisão como Alvará, devendo o requerente afixá-la 

local visível e de acesso ao público.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com a baixas e comunicações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se os interessados e o Conselho Tutelar. Cumpra-se.De Cuiabá 

para Nova Monte Verde, 18 de julho de 2018.TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTAJuiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 1433-84.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 74414 - Autos n. 1433-84.2017.811.0091

Vistos, etc.

Em atenção ao Ofício Circular nº 10/2018/GAB/J-Aux. (expediente 

0061717-06.2018.811.0000) expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça, 

passo a REVISAR os motivos ensejadores da custódia cautelar do 

denunciado.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o acusado deverá permanecer preso, 

uma vez, que desde a decretação de sua prisão preventiva, não vislumbro 

nenhuma alteração na situação fática.
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Os elementos nos autos indicam haver necessidade da continuidade da 

segregação do acusado, a fim de garantir a ordem pública, conforme ficou 

fundamentada na decretação da prisão preventiva.

 Soma-se a isso, ainda, o fato de o acusado ter sido pronunciado, 

restando, tão-somente, a defesa apresentar o rol do art. 422 do CPP, para 

que seja designado a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, pelas mesmas razões contidas nas decisões de fls. 46/48 e 

163/164, tenho como justa a MANUTENÇÃO da prisão cautelar do 

denunciado, pois presentes as circunstâncias autorizadoras previstas 

nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme os fundamentos nas 

mencionadas decisões.

Por fim, determino a intimação da defesa do réu para, nos termos do art. 

422 do CPP, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até 

o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e 

requerer diligência, no prazo legal.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Cuiabá para Nova Monte Verde/MT, 19 de julho de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto em Substituição Legal

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 736-83.2015.811.0107

 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: LEONALDO VILELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO RIO FERRO S/A PECUÁRIA, 

AGRICULTURA E COMÉRCIO, SAMOEL ATLAS, ELSA MARIA ORFALI DE 

ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, RENATO 

GOMES NERI - OAB:2051-OAB/MT

 DELIBERAÇÕES

“VISTOS. Considerando a ausência das testemunhas da parte autora e do 

próprio advogado da parte autora, apesar de devidamente intimado, 

declaro preclusa a produção de prova oral e encerro a instrução, 

concedendo o prazo sucessivo de 15 dias, para cada parte apresentar 

suas alegações finais. Ao final, conclusos para sentença. Intime-se.” 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Giovano José Bom Despacho 

Farias, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos que aqui 

estão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 2178-16.2017.811.0107

 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: ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO SAQUETTI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o oficio oriundo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT 

(ref.29), designo o dia 28 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 16:30 HORAS, para 

a audiência de conciliação, a ser realizada pela conciliadora deste juízo, 

ocasião em que deverão comparecer somente as partes e seus 

procuradores, constando as advertências do art. 334, § 8° e 335, inciso 

“I”, do CPC.

Oficie-se o juízo deprecado, quanto à designação desta.

Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como ofício/mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69230 Nr: 1361-15.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo 

automotor de Marca CHEVROLET, Modelo CLASSIC LS, 2014/2015, cor 

BRANCO, RENAVAM: 01295111060, Placa QBF-0788, descrito na inicial, 

com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem.Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56).Poderá ainda a devedora 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

imediato registro do gravame referente à decretação da busca e 

apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. Posteriormente, 

após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN 

requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 

10, do Decreto-Lei 911/69.Concedo os benefícios do art. 212 do Novo 

Código de Processo Civil.Deixo de designar audiência conciliatória ante a 

expressa manifestação de desinteresse externada pela parte autora na 

petição inicial.Anote-se o nome do(a) patrono(a) da parte autora junto ao 

Sistema Apolo.Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52347 Nr: 311-90.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETTI FERREIRA 

GONÇALVES - OAB:AOB/GO 31.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pelo requerente.Por força do princípio da causalidade, custas e 

honorários pelo requerente, os quais fixo no valor de R$1.000,00 (mil 

reais).Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68812 Nr: 1190-58.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DAL BEM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Lamarque Pimentel Setter, ESPÓLIO DE 

NELSON MIGUEL SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem maiores delongas, em análise ao feito, verifico que embora o 

requerente tenha afirmado a hipossuficiência financeira, bem como 

juntado documentos de págs. 11/13, estes não são hábeis a comprovar tal 

situação. Ainda, o valor transferido (págs. 7/8) demonstra que este tem 

capacidade de arcar com as custas e taxas de ingresso.

Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo ao requerente 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou, para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos.

Sem prejuízo do acima exposto, cumprida a determinação supra, prossiga 

o feito nos seguintes termos.

Nos termos do artigo 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para 

o DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS, que será realizada pela 

conciliadora deste Juízo, ocasião em que deverão comparecer somente as 

partes e seus procuradores.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de seu advogado constituído 

(art. 334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, 

do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65849 Nr: 2075-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DOS SANTOS BERNADINO, DIONIS 

BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

pelo Banco do Brasil S.A., em face de Samuel dos Santos Bernardino e 

Dionis Bernardino, ambos qualificados.

 Entre um ato e outro, as partes apresentaram petição conjunta de acordo 

à ref. 21, pugnando por sua homologação judicial.

Assim, tendo em vista a realização de acordo, homologo o pacto 

celebrado pelas partes, e determino a SUSPENSÃO da presente ação até 

o cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 do Novo Código 

de Processo Civil.

Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação da parte 

exequente.

No mais, desentranhe-se a certidão de ref. 23, eis que esta não traz 

relação com os autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68031 Nr: 813-87.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): VANDA ESTEVES NETTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi 

Celeiro do MT, em face de Vanda Esteves Netto Costa, ambas 

qualificadas.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram petição conjunta de acordo 

à ref. 10, pugnando por sua homologação judicial.

Assim, tendo em vista a realização de acordo, homologo o pacto 

celebrado pelas partes, e determino a SUSPENSÃO da presente ação até 

o cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 do Novo Código 

de Processo Civil.

Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação da parte 

exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62325 Nr: 557-81.2017.811.0107

 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): GLEISSON GRANDO, JOÃO CARLOS 

BARRANKEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO 

– SICREDI CELEIRO DO MT, em face de GLEISSON GRANDO e JOÃO 

CARLOS BARRANKEVICZ, todos já qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente e o executado JOÃO CARLOS 

BARRANKEVICZ apresentaram petição conjunta de acordo à ref. 22, 

pugnando por sua homologação judicial.

Assim, tendo em vista a realização de acordo, homologo o pacto 

celebrado pelas partes, e determino a SUSPENSÃO da presente ação até 

o cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 do Novo Código 

de Processo Civil.

No mais, intime-se a exequente via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar quanto ao prosseguimento do feito em relação ao executado 

GLEISSON GRANDO.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68678 Nr: 1138-62.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR HANAUER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR CORDEIRO DOS SANTOS, 

ALEXSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ()INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.Em prosseguimento, com o fito 

de conciliar as partes, designo audiência preliminar de conciliação para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 14h30min, a ser realizada pela 

conciliadora deste juízo, ocasião em que deverão comparecer somente as 

partes e seus procuradores.INTIME-SE a parte requerente, 

consignando-se a obrigatoriedade de comparecimento ao ato supra (art. 

334, § 8º, CPC), bem como, se fazer acompanhar por seu advogado ou 

defensor público.CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, para 

comparecimento à audiência, consignando-se as advertências do art. 334, 

§ 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-o de que o prazo de 

contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do CPC.Em 

seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo 

ou modificativo do direito do requerente, intime-o para réplica.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54871 Nr: 344-46.2015.811.0107
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ADOLFO HEBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 VISTOS.

Cuida-se de Embargos à Execução ajuizada por PEDRO ADOLFO 

HEBERLE em face de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados.

Entrementes, aportou nos autos em apenso informações do pagamento da 

dívida, sendo oportunizada a manifestação da parte exequente, que por 

sua fez, pugnou pela extinção da execução em razão do pagamento 

(Cód-apenso 51926).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a sentença proferida nos autos da execução (cód. 

51926), resta prejudicado o prosseguimento dessa demanda, ante a perda 

superveniente do objeto.

Com efeito, com pagamento da dívida, patente à falta de interesse de agir 

superveniente, razão pela qual a presente demanda não mais possui 

razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §10, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56934 Nr: 26-29.2016.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA AGNER - 

OAB:19394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal MARIA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE e 

ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE. Em consequência, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Custas, despesas e honorários pela parte requerida, os 

últimos arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 

8º, do Código de Processo Civil. Contudo, considerando tratar-se de réu 

revel citado por edital e assistido por curador especial, fica dispensado do 

pagamento, observada, porém, a norma do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Dois Vizinhos – 

PR, consignando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira.Igualmente após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários advocatícios em favor do advogado nomeado para atuar como 

curador especial do réu (01 URH), nos termos da Tabela 

OAB/MT.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50424 Nr: 683-10.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará afastado nos dias 2 e 3 de 

agosto de 2018 (Expediente n.: 0061981-23.2018.811.000), assim como 

diante da necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 04/10/2018, às 14:20 horas, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50913 Nr: 280-07.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RUBERLEI WURZIUS, RENAN JOSÉ 

HANTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, João Carlos DalMagro Júnior - OAB:19752-B, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171, 

MOACIR JOÃO HANTT - OAB:27542/SC

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará afastado nos dias 2 e 3 de 

agosto de 2018 (Expediente n.: 0061981-23.2018.811.000), assim como 

diante da necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 18/10/2018, às 13:30 horas, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54403 Nr: 154-83.2015.811.0107

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para 

conceder a guarda definitiva da menor Daiane Aparecida de Almeida 

Souza, ao seu genitor LUZIA PEREIRA DE ALMEIDA. Custas e honorários 

advocatícios pela parte requerida, sendo os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do Novo 

Código de Processo Civil.Expeça-se o respectivo termo de guarda 

definitiva. Com o trânsito em julgado, atendidas as formalidades legais, 

arquive-se.Publique-se, registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65956 Nr: 2111-51.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65955 Nr: 2110-66.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67754 Nr: 695-14.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFR, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE REF. 24.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-23.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

NERIO CATAPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010019-23.2017.8.11.0107. REQUERENTE: NERIO CATAPAN REQUERIDO: 

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

Ação Monitória de nota fiscal emitida referente a produto vendido e 

entregue a parte promovida em 01/10/2014, mas a parte promovida não 

teria adimplido com a obrigação especificada na nota fiscal acostada na ID 

5673518, assim requer a cobrança pelo Juizado Especial, através da 

Ação Monitória. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO A Ação Monitória 

não se compadece com o rito da Lei 9099/95. Com efeito, tal ação ostenta 

procedimento específico que não se coaduna com aquele estabelecido na 

lei de regência dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE 

OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUIZADO ESPECIAL. RITO. 

INCOMPATIBILIDADE. Além de ser descabido declinar de ofício da 

competência, por ser opcional e não imperativa a opção pelos Juizados, 

as ações monitórias possuem rito incompatível com a lei dos Juizados 

Especiais. Agravo monocraticamente provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70012826822, Décima Nona Câmara Cível, rel. Des. Guinther Spode, j. 

06.09.2005) AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO E ESPECÍFICO. 

Incompatibilidade com o rito do Juizado. Princípios da simplicidade, 

informalidade e celeridade que desrecomendam a adoção de novo ritual. 

Sentença confirmada. Recurso improvido. (Recurso nº 01597518297, 

Juizado Especial de Passo Fundo, Rel. Dr. Pedro Celso Dal Prá. j. 18.06.97, 

un.). CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI 9.099/95. Por possuir rito 

especial, a ação monitória não é da competência do Juizado Especial. 

(Conflito de Competência nº 98.009663-4, Primeira Câmara Civil do TJSC, 

Tubarão, Rel. Des. Orli Rodrigues, j. 13.10.1998) Nada mais é preciso 

assentar, consignando que o procedimento da demanda protocolada é 

inadmissível em face do rito estatuído pela Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 51, II, da Lei 

9099/95, OPINO pela EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito. 

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga ========================= HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 10/07/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53635 Nr: 954-48.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Antonio Rizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o 

faço para ABSOLVER o réu CLAUDIR ANTÔNIO rIZZO, qualificado nos 

autos, pelo crime descrito no art. 139 do CP, com fulcro no art. 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.Sem custas. Transitada em julgado esta 

sentença, e feitas as anotações e comunicações devidas, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se 

(artigo 980, §7° da CNGC).Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, 

observando-se o artigo 1.387 da CNGC.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34109 Nr: 156-41.2005.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alice Soares Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO - 

OAB:755 MT

 Vistos em correição,

Diante da fl.302, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

CUMPRA-SE,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 3415 Nr: 1-23.1996.811.0095

 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): Mato Norte Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda, Celso Luiz Cunha, Cesar Luiz Cunha, Adalberto Roberto Hubner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:79757/MG, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT nº 6.279-A, Sérvio Túlio de 

Barcelos - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60126 Nr: 35-66.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Master LTDA, Ronaldo Cleber 

Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifoc que, nesta data, em cumprimento a determinação retro, procedo a 

intimação da parte exequente para manifestar-se quanto ao resultado da 

pesquisa de fls.94/95, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64215 Nr: 944-40.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesio Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

A presente demanda prosseguirá na forma de cumprimento de sentença 

nos próprios autos, devendo ser retificada a autuação do feito.

 Cite-se o executado, com remessa dos autos, para impugnar a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias, consoante artigo 535 do novo CPC, sob pena 

de ser solicitado o pagamento ao Presidente do Tribunal, nos moldes legais 

e previstos nos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC/MT.

 Caso não seja oferecida impugnação pelo executado no prazo legal, 

certifique-se nos autos e expeça-se a requisição de pequeno valor ou o 

precatório, nos termos da Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal, intimando-se previamente as partes do teor do ofício requisitório 

(artigo 11 da aludida Resolução).

 Por fim, recomendo a remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66736 Nr: 846-21.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR ANTONIO GARCIA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, Loise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante das certidões de fls.89/90, como não houve a manifestação do 

requerido Nadir Antônio Garcia Guimarães, citado por edital, nos moldes 

do inciso IV, artigos 257 do atual CPC, nomeio, desde já, tendo em vista a 

suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública nesta Comarca, como 

curador especial da parte executada o Dr. MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS, OAB-MT 12.692, razão pela qual concedo vista dos autos pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Caso o d. causídico aceite o encargo, promova a secretaria as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo. Arbitro honorários advocatícios em 

favor do advogado nomeado a quantia de 2 URHs, o que corresponde ao 

valor de R$ 1.760,10 (um mil, setecentos e sessenta reais e dez 

centavos).

 Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, bem como na capa do mesmo, para que as 

publicações e intimações da parte exequente sejam realizadas 

exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS, OAB/MT 16.691/A.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66171 Nr: 555-21.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSMO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante das certidões de fls.92/93, como não houve a manifestação do 

requerido Antônio Cosmo Fernandes, citado por edital, nos moldes do 

inciso IV, artigos 257 do atual CPC, nomeio, desde já, tendo em vista a 

suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública nesta Comarca, como 

curador especial da parte executada o Dr. CELSO SALES JUNIOR, 

OAB-MT 11.111, razão pela qual concedo vista dos autos pelo prazo de 

05 (cinco) dias.

Caso o d. causídico aceite o encargo, promova a secretaria as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo. Arbitro honorários advocatícios em 

favor do advogado nomeado a quantia de 2 URHs, o que corresponde ao 

valor de R$ 1.760,10 (um mil, setecentos e sessenta reais e dez 

centavos).

 Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, bem como na capa do mesmo, para que as 

publicações e intimações da parte exequente sejam realizadas 

exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS, OAB/MT 16.691/A.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66478 Nr: 715-46.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamedio de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a última atualização de cálculo ocorreu há quase 03 

(três) anos, conforme fls.03/05, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito executado.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca do pedido 

formulado pela exequente na fl.101/103.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66795 Nr: 860-05.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCARINA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 65/66, mediante busca via sistema INFOJUD, para 

localizar o endereço da parte Executada.

Acostadas as informações, intime-se o Exequente 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, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66801 Nr: 864-42.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosa da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls.108/111, em relação à busca de bens imóveis 

por meio do sistema ANOREG, pois este juízo não possui acesso ao 

sistema de buscas em questão, portanto se torna impossível o acolhimento 

do pedido.

Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, bem como na capa do mesmo, para que as 

publicações e intimações da parte Exequente sejam realizadas 

exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS, OAB/MT 16.691/A.

Por fim, INTIME-SE a parte Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que proceda ao andamento regular do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67945 Nr: 1471-55.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Mendes da Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista o novo endereço da parte executada, apresentado pela 

exequente nas fls.76/78, proceda-se com a CITAÇÃO via POSTAL, 

conforme artigo 246, inciso I, do Código de Processo Civil, para cumprir 

integramente a decisão de fl.25.

Ademais, DETERMINO que a Secretaria proceda às anotações 

necessárias nos autos, para que as publicações e intimações da parte 

exequente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/MT 16.691/A.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78873 Nr: 460-83.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): MARCOS APARECIDO FRANÇA, MARIA DILMA 

BERTAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

Executado.Não encontrado o Executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil.As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.[...].O Exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o Executado, 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, o Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente 

instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e 

sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 459-98.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): MARIA NAZARE DA SILVA ME, MARIA 

NAZARÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

Executado.Não encontrado o Executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil.As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.[...].O Exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o Executado, 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, o Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente 

instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e 

sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78868 Nr: 458-16.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Lourdes Dickmann, DOUGLAS DA SILVA 

SCHWAICERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

Executado.Não encontrado o Executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil.[...].O Exequente, por sua vez, 

deverá ter ciência de que, não localizado o Executado, deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil.Por fim, registre-se que, independentemente de nova 
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ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o 

Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida 

a certidão, caberá ao Exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente instruída, 

servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78874 Nr: 461-68.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

Executado.Não encontrado o Executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil.As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.[...].O Exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o Executado, 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, o Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente 

instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e 

sob as penas da Lei.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 533-55.2018.811.0095

 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: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA BUSANELLO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se o competente mandado de pagamento, nos termos do artigo 

700 do Novo Código de Processo Civil, consignando que a parte requerida 

poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

data da juntada aos autos do referido mandado, sob pena de, se não 

forem opostos os embargos, constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, de 

acordo com o disposto no artigo 701, §2º, do mesmo Codex.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79953 Nr: 1116-40.2018.811.0095

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDO CEZÁRIO LEITE, NADIR 

DA SILVA LEITE, LUZINETE DA SILVA LEITE, VALDECIR DA SILVA LEITE, 

ADRIANA DA SILVA LEITE, MESSIAS DA SILVA LEITE, JUCIRA DA SILVA 

LEITE, MARCIA DA SILVA LEITE, SILVANA DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Expeça-se o competente mandado de pagamento, nos termos do artigo 

700 do Novo Código de Processo Civil, consignando que a parte requerida 

poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

data da juntada aos autos do referido mandado, sob pena de, se não 

forem opostos os embargos, constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, de 

acordo com o disposto no artigo 701, §2º, do mesmo Codex.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79378 Nr: 780-36.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DOS SANTOS BATISTA, ELIAS DE SOUZA 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação do MM. Juiz, encaminho 

estes autos ao setor de envio de matéria para imprensa, para que a parte 

requerente tome as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79378 Nr: 780-36.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DOS SANTOS BATISTA, ELIAS DE SOUZA 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79132 Nr: 604-57.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Desta feita, DETERMINO a citação do Executado via carta de citação para 

que, no prazo de 03 (três) dias, pague o débito no valor de R$ 3.234,06 
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(três mil, duzentos trinta e quatro reais e seis centavos), prove que o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, contando-se o prazo apenas em 

dias úteis (art. 219, CPC/15), sob pena de ser-lhe decretada a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (§3º, do art. 528, do CPC) bem como 

protesto (art. 528, § 1º, do CPC) e inclusão do nome do devedor nos 

órgãos de cadastro de inadimplentes (artigo 782, §3º do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78057 Nr: 3237-75.2017.811.0095

 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: HPDS, JCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o seu nome de solteira, qual 

seja: JOSIANE CAMARGO MOTTA.Isento a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Mandado para inscrição 

e averbação ao Cartório competente.EXPEÇA-SE o competente termo de 

guarda em favor da genitora.INTIMEM-SE as partes.Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-89.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/08/2018, às 13h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 19 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-30.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILINO PRUDENTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/08/2018, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 19 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-45.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BITENCOURT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 31/08/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 19 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-53.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON TIMOTEO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/08/2018, às 14h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 19 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-39.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA TIMOTEO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 31/08/2018, às 16h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 19 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68332 Nr: 152-18.2016.811.0095

 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): GEICIELE DE AGUIAR PRIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEICIELE DE AGUIAR PRIORI, Rg: 

2575748-2, Filiação: Rosangela Barbosa de Aguiar Priori e Durval Barbosa 

Priori, data de nascimento: 15/04/1995, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), professora de karate, Telefone (66)9238-4012. 

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. Bem 

como, intimação para comparecer a audiência designada para o dia 

01/08/2018, às 17h.

Resumo da Inicial: "denunciada aos incursos do artigo 308 do Código de 

Transito Brasileiro"

Despacho/Decisão: Vistos em correição.DEFIRO a cota ministerial retro, 

tendo em vista que a acusada mudou-se de endereço sem informar o 

juízo, conforme certidão de fl. 175, além de não comparecer mensalmente 

em juízo para justificar suas atividades ou comprovar o pagamento da 

pena pecuniária, (item "b e c", fl. 162).Outrossim, RECEBO A DENÚNCIA de 

fls. 01/02 e DESIGNO audiência para o dia 01 de agosto de 2018, às 

17h00, oportunidade em que se dará palavra ao defensor para responder 

a acusação. Tendo em vista que a ré mudou-se sem informar seu novo 

endereço, DECRETO sua revelia e DETERMINO a intimação por edital da 

acusada para comparecer à solenidade, acompanhada de advogado e 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco 

dias antes de sua realização.Notifique-se o Ministério Público.

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, Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel, digitei.

Paranaíta, 18 de julho de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 035/2018-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 s dias 19 

/07, 20/07 e 23/07/2018;

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidora ELIZETE UILSA DE OLIVEIRA THEODORO, 

técnica judiciário, matricula 8456, para exercer a função de Gestora 

Judiciária Substituta nos dias 19/07, 20/07 e 23/07/2018 , em razão do 

afastamento da Gestora Judiciária Sueli de Oliveira Barbosa.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 18 de julho de 2018.

 FÁBIO ALVES CARDOSO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18342 Nr: 1310-46.2010.811.0022

 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): José Antonio Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danillo Henrique Fernandes 

- OAB:9866

 Vistos em correição,

Intime-se o exequente a dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 001/2018-DF

A Doutora Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI RAMOS 

RIBEIRO, DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de 

oportunizar o estágio de estudantes de nível médio, aliado a necessidade 

de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 3.7.2018, esta Comarca 

a proceder processo seletivo de recrutamento de estagiário,

1.Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de Nível Médio e Superior na Comarca de Poconé-Mt.

2.O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3.As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Poconé-Mt, situado na Av. Dom Aquino, n. 372, no período compreendido 

de 23/7/2018 a 10/8/2018, no horário das 12h às 18h.

4.As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recurso Humanos 

do Tribunal de Justiça.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital.

Poconé-Mt ,19 de julho 2018.

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direita Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110765 Nr: 1798-07.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Marta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito do embargante e, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução do 

mérito.Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com fundamento no artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, por conseguinte, indefiro o pedido de 

compensação das verbas honorárias f ixadas na ação 

principal.Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais, 

dando prosseguimento à execução, atualizando o débito exequendo nos 

termos desta decisão.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149534 Nr: 93-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Ofício ao Detran/MT, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150698 Nr: 532-77.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romualdo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, por meio de seu advogado constituído da 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

18 de outubro de 2018, às 14h00min, bem como, juntar nos autos o pedido 

de indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

decisão na ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93163 Nr: 2352-10.2013.811.0028

 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: Gonçalo Conceição de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disveco Ltda - Via Lactea Veiculos, Orion 

Veiculos Ltda, Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Gonçalo de Magalhães - 

OAB:12.087-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Rodrigo Badaró de Castro - OAB:2.221/A

 INTIMANDO as partes, para contrarrazoar o recurso de apelação - ref. 

116, apresentado pela parte requerida - Toyota do Brasil s/a.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150034 Nr: 276-37.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Nunes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, por meio de seu advogado constituído da 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

16 de agosto de 2018, às 14h00min, bem como, juntar nos autos o pedido 

de indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

decisão na ref. 4.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154271 Nr: 1983-40.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora referente a juntada de ref. 23

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114308 Nr: 2787-13.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Ramos do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim-Procuradora Federal - OAB:2251908

 INTIMANDO a parte autora, para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, interposto pela parte requerida - 

INSS - ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127865 Nr: 3325-57.2016.811.0028

 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: Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, por meio de seu advogado constituído acerca da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de outubro de 

2018 às 15h30min, bem como, para indicar o rol de testemunhas no prazo 

de 10(dez) dias, conforme ref. 15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115499 Nr: 3105-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Augusto Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odila Marques de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14485, Jander 

Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900/MT, Lorena Maria Pereira Gaíva - 

OAB:19.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Com efeito, ante as informações da parte Autora constantes à ref. 298, 

considerando que a Executada não compareceu ao Cartório nem 

apresentou bens à penhora mesmo devidamente intimada da decisão de 

Ref.286, DEFIRO A PENHORA E AVALIAÇÃO do bem indicado pela parte 

Autora, qual seja, Fazenda Tuiuiu registrada sob matrícula 17.391 do CRI 

de Poconé/MT (doc. constante à ref. 271).Intimem-se as partes da 

decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 77092 Nr: 535-42.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Damião Martins, Marco Levy Rodrigues 

do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Neury Alcides de Souza - OAB:1883/RO

 CÓDIGO: 77092

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 
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pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92034 Nr: 2088-90.2013.811.0028

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Andrade Zagonel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Moraes, Calixto José de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Andrade Zagonel - 

OAB:11504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 Por todo o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 567 e seguinte, do 

Código de Processo Civil e artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulado na AÇÃO DE 

INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por Marcelo de Andrade Zagonel em 

face de José Carlos de Moraes para ratificar a liminar de ref. 4 que o 

protegeu na posse do imóvel. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, com base no art. 85 do 

Código de Processo Civil, contudo, deixo de efetuar a cobrança do 

pagamento, em razão de que defiro a gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 98 do mesmo códex.P.I.C. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se, com as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 131722 Nr: 597-09.2017.811.0028

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Lourença Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, Marcos Estrela Silveira - OAB:18.284/O -MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015, para DETERMINAR que se efetue anotação acerca da 

existência de ação junto aos órgãos registrais dos bens comuns.DEFIRO 

os benefícios da Justiça gratuita ao Requerido.EXPEÇA-SE o 

necessário.Pela sucumbência parcial, CONDENO o Requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$500,00 

(quinhentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o 

Requerido litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. P. I. C.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15118 Nr: 94-37.2007.811.0028

 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: Maria Rosa Severina Muniz

 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: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira- Procurador Federal - INSS /mat. 1553427 - OAB:8.438

 Intimar advogado que os autos foram desarquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34187 Nr: 1561-17.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hubert Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610MT, Giorgia 

manuela D.Iorck Menusi - OAB:14556MT

 Intimar advogados do denuncido para no prazo legal apresentarem as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30425 Nr: 669-11.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cargil Agricola S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ingrid Nedel Spohr - 

OAB:68625 RS

 INTIMAR a parte requerida, que foi deferido o pedido encartado nos autos, 

na qual requer à suspensão da presente Ação Civil Pública até o 

julgamento da Reclamação Constitucional nº 14.873/DF, devendo para 

tanto, colacionar nos autos, a referida decisão acerca da Reclamação 

Constitucional nº 14.873/DF se a mesma já foi julgada pelo STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30425 Nr: 669-11.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cargil Agricola S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ingrid Nedel Spohr - 

OAB:68625 RS

 CÓDIGO: 30425

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de fls. 308, para que a secretaria certifique-se acerca da 

Reclamação Constitucional nº 14.873/DF se a mesma já foi julgada pelo 

STF, se positivo requer que seja colacionada aos autos.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Poconé, ___/___/2018.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65965 Nr: 459-52.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Jeronimo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre as juntadas de ref. 78/79/80

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 694-18.2014.811.0059
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 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: Evaldo Luiz Kolcente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Luís Corrêa, Willamon Milhomem 

da Silva, Cícero, Raz de Tal, Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, 

Demá de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, 

pessoalmente, para, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e 

nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50562 Nr: 468-13.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Alves Pereira Comércio - ME, 

Jose Ribamar Alves Pereira, Raimundo Candido da Silva, Jesse Rodrigues 

dos Santos, RIZALVA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89736 Nr: 9152-19.2017.811.0059

 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: HELENA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELENA DE JESUS PEREIRA, Cpf: 

45301590197, Rg: 640 508, Filiação: Rosalina Maria de Jesus e Gercino 

Pereira de Sousa, natural de Guanambi-BA, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR EDITAL, PARA NO 

PRAZO DE 05 DIAS, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez 

proposta por Helena de Jesus Pereira em face do INSS.

Despacho/Decisão: Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ligia de Oliveira Ribeiro, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 26 de junho de 2018

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 306-47.2016.811.0059

 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: WILSON MENDES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON MENDES JACINTO, Cpf: 

39364607104, Rg: 055.1039-2, Filiação: Cleusa Mendes de Resende e 

Valdete Jacinto de Resende, natural de Pontalina-GO, casado(a), trab. 

rural, Telefone 3499129974. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA ARTE AUTORA, PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c 

Auxílio Doença proposta por Wilson Mendes Jacinto em face do INSS.

Despacho/Decisão: Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ligia de Oliveira Ribeiro, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 26 de junho de 2018

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51468 Nr: 1251-05.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benival Alves da Silva, vulgo "Beni"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

Luciano Cesar Gonzaga - OAB:PR 83.574, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Nos termos do artigo 351 do NCPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar, caso queira, impugnação à contestação.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide.

Por fim, conclusos.

Outrossim, cadastre-se a procuradora do requerido no sistema Apolo, a 

fim de que receba as devidas intimações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17696 Nr: 1540-74.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAdSG, TdSG, BdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiróz - 

Defensora Pública - OAB:100187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19355 Nr: 3061-54.2010.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Souza Dias, Divalma da Costa Leal Souza, 

Giampaulo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Fernandes Júnior, Vg "Júnior 
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Construtor", João Alves de Lima, conhecido como "João Leiteiro"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:2533/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta 

e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e 

provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

na Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48522 Nr: 4271-38.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA SARAIVA 

LIMA - OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, 

pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção e nada apresentou aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000344-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000344-71.2018.8.11.0059. 

AUTOR: KAROLAYNE TAINNA PEREIRA DA SILVA RÉU: GABRIEL SILVA 

JARDIM Aqui se revela ação de cobrança de alimentos cumulada com 

ação de guarda, com pedido de alimentos provisórios, ajuizada por 

KAROLAYNE TAINNA PEREIRA DA SILVA, representando a criança E. G. 

S. J., em face de GABRIEL SILVA JARDIM. 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 mínimo, o que perfaz o montante de 

R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). Defiro o 

pedido, haja 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 nos autos, fixo os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 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 21 de setembro 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 advogado, 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000180-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. C. S. (REQUERENTE)

S. M. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000180-09.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: SARA MARIA RESENDE CARDOSO, DANIEL SOSTENIS 

CARDOSO SILVA Aqui se tem ação de divórcio consensual, ajuizada 

DANIEL SOSTENIS CARDOSO SILVA e SARA MARIA REZENDE 

CARDOSO. Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de 

Comunhão Parcial de Bens desde 16/12/2005. Relataram os autores que 

do enlace matrimonial adveio dois filhos, Enoque Sostenis Resende 

Cardoso, nascido em 18/05/2008, e Elias Sostenis Resende Cardoso, 

nascido em 19/03/2010. O casal sustentou inexistirem bens a serem 

partilhados. No que se refere à guarda dos filhos do casal, ficará com a 

genitora, senhora Maria Rezende. Sendo devido pelo genitor a prestação 

de alimentos no patamar de 32% do salário mínimo nacional, a ser pago 

mediante transação bancária na conta de titularidade da genitora dos 

infantes. Ademais, as partes ratearam em 50% as despesas 

extraordinárias empreendidas com os menores, tais como medicamentos, 

vestuários e etc. 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 DANIEL SOSTENIS CARDOSO SILVA e SARA MARIA 

REZENDE CARDOSO. 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 Porto Alegre do Norte/MT, 12 

de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000180-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. C. S. (REQUERENTE)

S. M. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000180-09.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: SARA MARIA RESENDE CARDOSO, DANIEL SOSTENIS 

CARDOSO SILVA Aqui se tem ação de divórcio consensual, ajuizada 

DANIEL SOSTENIS CARDOSO SILVA e SARA MARIA REZENDE 

CARDOSO. Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de 

Comunhão Parcial de Bens desde 16/12/2005. Relataram os autores que 

do enlace matrimonial adveio dois filhos, Enoque Sostenis Resende 

Cardoso, nascido em 18/05/2008, e Elias Sostenis Resende Cardoso, 

nascido em 19/03/2010. O casal sustentou inexistirem bens a serem 

partilhados. No que se refere à guarda dos filhos do casal, ficará com a 

genitora, senhora Maria Rezende. Sendo devido pelo genitor a prestação 
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de alimentos no patamar de 32% do salário mínimo nacional, a ser pago 

mediante transação bancária na conta de titularidade da genitora dos 

infantes. Ademais, as partes ratearam em 50% as despesas 

extraordinárias empreendidas com os menores, tais como medicamentos, 

vestuários e etc. 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 DANIEL SOSTENIS CARDOSO SILVA e SARA MARIA 

REZENDE CARDOSO. 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 Porto Alegre do Norte/MT, 12 

de junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50475 Nr: 4049-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Jose da Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena de Souza, Vilsomiro Dias da 

Silva, Corsino Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 CERTIDÃO PARA RETIRAR CP OU PAGAR DILIGÊNCIA DE PRECATÓRIA

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007 -CGJ, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento das taxas e custas devidas 

para distribuição da carta precatória junto ao Juízo deprecado, juntando 

nos autos o comprovante de pagamento ou para que compareça na 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta Precatória expedida 

nos autos, providenciando a distribuição da mesma no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51691 Nr: 1441-65.2014.811.0059

 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: MSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os autos à intimação via DJE da parte autora, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 15 (dez) dias, manifestar sobre o retorno da 

Carta Precatória, requerendo o que entender de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14115 Nr: 590-02.2009.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Alionai Gonçalves 

Chaves Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15201

 Informação de audiência designada pelo Juízo da Comarca de Tapurah 

(Deprecado)para o dia 23/07/2018, às 16h00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14115 Nr: 590-02.2009.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Alionai Gonçalves 

Chaves Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15201

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC, INTIMO a 

defesa da ré ALIONAI GONÇALVES CHAVES CORREA, por intermédio de 

sua advogada, Dra. Maria Arlene Pessoa Costa - OAB/MT nº 15201, da 

audiência de instrução que se realizará na Comarca de Tapurah - MT - 

Juízo Deprecado - no dia 23 de julho de 2018, às 16h00min, para 

interrogatório da ré Alionai Gonçalves Chaves Correa.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20848 Nr: 1122-91.2012.811.0019

 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: Vera Lúcia Batista Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Mendonça de 

Carvalho - OAB:176724/SP, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:128341/SP

 Processo n.º 1122-91.2012.811.0019

 Código n.º 20848

Vara Única

Vistos em Correição.

Tendo em vista a impugnação dos cálculos apresentados às fls. 259/262, 

DETERMINO a intimação da exequente para, querendo, manifestar-se 

acerca do alegado pelo executado, em 15 (quinze) dias.

Retire-se a tarja de meta 02 do primeiro volume destes autos.

 Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11684 Nr: 629-85.2010.811.0019

 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: Jaira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Luiz Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Processo n.º 629-85.2010.811.0019

 Código n.º 11684

Vara Única

Vistos em Correição.

Aportou petição de fl. 210, no qual a causídica da autora informa que fora 

expedido equivocadamente RPV’s ao invés de Precatório, bem como, 
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valores à títulos de honorários contratuais foram requisitados como 

sucumbências, requerendo os cancelamentos dos respectivos RPV’s e 

expedição de precatórios.

Verificando o caderno processual, constata-se nas fls. 208 e 209 ofícios 

da requerida comunicando que os valores devidos foram depositados em 

conta judicial, inclusive corrigidos monetariamente.

 Sendo assim, antes de deliberar sobre eventual cancelamento ou 

expedição de RPV ou Precatório, intime-se a exequente para que se 

manifeste sobre os valores depositados.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos/MT, 17 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11592 Nr: 537-10.2010.811.0019

 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: Paulo Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pires Santiago "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 537-10.2010.811.0019

 Código n.º 11592

Vara Única

Vistos em Correição.

Tendo em vista que o Município de Portos dos Gaúchos apresentou conta 

bancaria para fiz de expedição de alvará (fl. 139), proceda á secretaria o 

necessário para a transferência do saldo remanescente da conta descrita 

na sentença a conta descrita pela fazenda pública municipal.

Outrossim, determino a expedição da certidão dos honorários a advogada 

nomeada para representar a parte autora, conforme decisão de fls. 135.

Após, remetam-se estes autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38967 Nr: 3021-51.2017.811.0019

 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: Adriano Olimpio de Almeida, Nathali Domingues 

Gonçalves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o requerente, através de seu advogado, da prolação 

da sentença(ref.11).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8441 Nr: 582-19.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Aparecida da Silva Oliveira, Luis Pereira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Bilibio Piva - 

OAB:16.290/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristal Ferreira de Carvalho 

Neto - OAB:58989-PR, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT, 

Nayane S.G.Datore Ferreira de Carvalho - OAB:70.738-PR

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade oposta, tão somente 

para:a)Declarar nula a penhora dos valores existentes na conta salário, e 

consequentemente sua devolução aos Excipientes, caso já realizada a 

transferência para o exequente;b)Anular a penhora realizada no veículo 

Citroen/C4, placa ELS 4575, visto que este vem se encontra alienado 

fiduciariamente a terceiro, revogando imediatamente a constrição efetuada 

via RENAJUD e sua devolução, caso esteja apreendido.Intime-se a parte 

Exequente para que traga aos autos planilha atualizada do 

débito.Intime-se.Sem sucumbência, considerando que a parte excepta 

decaiu em parte mínima.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos /MT, 17 de julho de 2018.Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7403 Nr: 566-02.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mecânica Krieger Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

Souza. Soares - OAB:, João Gonçalo de Moraes Filho - OAB:, Natália 

Maria Pereira dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Processo n.º 566-02.2006.811.0019

Código n.º 7403

Vara Única

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente decisão de fl. 110

Para tanto, atente-se que o ato via oficial de justiça deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 2899- 

MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, §7º 

da CNGC Judicial – TJMT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 17 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 2412-91.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Gomes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Processo n. 2412-91.2005.811.0019 (39567)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor de recuperando SINVAL GOMES 

FONSECA, condenado a pena de 66 (sessenta e seis) anos, 1 (um) mês e 

15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática 

dos crimes descritos nas guias de execuções penais acostadas aos 

autos e devidamente unificadas.

Realizado o respectivo cálculo de liquidação de pena (fls. 927/929), as 

partes se manifestaram às 960-v e 962.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de 

Pena – MGP, de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 

1.786 e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da 

ausência de insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – fls. 

927/929, para os devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 
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caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

EXPEÇA-SE A GUIA UNIFICADA.

Após, AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, 

até que o apenado tenha direito a algum benefício legal ou aporte aos 

autos informações recursais das guias provisórias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21998 Nr: 135-84.2014.811.0019

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdPdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Ronan 

Botelho - OAB:17641/MT

 Vistos e examinados os presentes autos de PROCESSO CRIME, 

registrados sob nº 135-84.2014.811.0019, Código 21998 proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JOSÉ SEBASTIÃO BOLDRIN.

Vistos, etc.

Reexaminando a decisão atacada/objurgada, concluo que não deve ser 

modificada, cujos fundamentos entendo que bem resistem às razões do 

recurso, de forma que a mantenho – art. 589, do CPP.

Portanto, DETERMINO a elaboração dos autos em apartado, com o 

translado das peças apontadas no art. 587, parágrafo único, do CPP.

Intime-se as partes para que, em 2 (dois) dias, apresentem as peças que 

entender como indispensáveis à formação do aludido translado.

Em seguida, promova-se a formação do instrumento, e remeta-se ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado para o devido processamento/julgamento 

do recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21032 Nr: 84-10.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mainardi & Mainardi Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rossato da Silva Avila - 

OAB:10309/MT, Juscilene Vieira de Souza - OAB:7236-OAB-MT, 

Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 84-10.2013.811.0019

Código n.º 21032

Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de petitório da exequente, no qual requer bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado, bem como expedição de ofício ao 

DETRAN/MT, com o fito de que este órgão informe a existência de veículos 

em nome do executado.

Compulsando minuciosamente os autos, verifico que foram realizados 

recentemente buscas de ativos financeiros, via BACENJUD, além de 

consulta através do sistema RENAJUD, sendo ambas infrutíferas, 

conforme fls. 106/108.

Sendo assim, indefiro os pedidos requeridos em petição de fl. 112 e 

DETERMINO a intimação do exequente, para que indique bens do 

executado passiveis de penhora ou requeira o que for de direito e 

interesse em igual prazo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9810 Nr: 967-30.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mecânica Krieger Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Jenz Prochnow Junior - OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Grossklaus 

Campinas - OAB:10019/MT

 Processo n.º 967-30.2008.811.0019

Código n.º 9810

Vara Única

 Vistos em Correição.

 Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, conforme requerido à fl. 164.

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, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20714 Nr: 985-12.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zecchin & Nunes Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 985-12.2012.811.0019

Código n.º 20714

Vara Única

 Vistos em correição.

Defiro o pedido contido na petição de fl. 116, assim sendo, concedo nova 

vista dos autos ao exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13170 Nr: 920-51.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viga Norte Industria e Comercio de Madeira 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273, Lázaro Fernando Zonatto - OAB:15489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Processo n.º 920-51.2011.811.0019

Código n.º 13170

Vara Única

 Vistos em correição.

INTIME-SE a exequente para, querendo, manifestar-se acerca a defesa do 

executado, no prazo legal.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1876 Nr: 403-32.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Carlos Bobbi, Vilma Aparecida Bobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Processo n.º 403-32.2000.811.0019

 Código n.º 1876

Vara Única

Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, e à vista do trânsito em julgado da 

v. decisão monocrática proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, o qual conheceu do recurso e negou-lhe 

provimento, majorando para 12% (doze por cento) os honorários 

sucumbências, tendo em vista o trabalho elaborado pelo patrono do 

apelado em sede recursal, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

ressalvando a possibilidade de cumprimento de sentença, caso requerido.

 Intimem-se.

 Após, ao arquivo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13456 Nr: 1204-59.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530/MT, Luiz Carlos Pinheiro de Souza - OAB:, Romes Júlio 

Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Processo n.º 1204-59.2011.811.0019

 Código nº 13456

Vara Única

Vistos.

Trata-se de petição acostada às fls. 40, em que a parte exequente requer 

a consulta via RENAJUD para a busca de veículos.

Inicialmente, DEFIRO a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome do executado, o 

qual deverá ser feito pela secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o 

bloqueio imediato, registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente execução, bem como a 

intimação do executado para querendo, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 17 de fevereiro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21195 Nr: 238-28.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Clauzo Horta - 

OAB:50.202/GO, RENATO SALES GUIMARÃES - OAB:36220, SYNARA 

SOUSA LOPES BASSETTI - OAB:46753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 238-28.2013.811.0019

Código n.º 21195

Vara Única

 Vistos em correição.

Primeiramente, promova à Secretaria a inclusão do novo advogado 

substabelecido, com reserva de poderes, na lista de advogados da 

exequente. Em seguida, verifique se o prazo para a intimação à fl. 137 se 

exauriu.

Em caso positivo, intima-se pessoalmente a Exequente, em 05 (cinco dias), 

para que se manifesta sobre a juntada de ofício as fls. 134 e requeira o 

que entender de direito, ficando ciente que a falta de manifestação pode 

acarretar extinção do processo nos moldes do artigo 485, III, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27942 Nr: 243-45.2016.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Ferreira de Lima representada por Jocélia 

Monteiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNÁCIO - OAB:18939

 INTIMAR a parte requerida para apresentação de alegações finais por 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3965 Nr: 648-38.2003.811.0019

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edo Bundchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Guimarães - 

OAB:3515, Ivo Sérgio Ferreira Mendes - OAB:8093/MT, Janaina 

Pedroso de Almeida - OAB:6.910, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844

 Processo n.º 648-38.2003.811.0019

 Código n.º 3965

Vara Única

Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Edo Bundchen em face de 

Berté Floresta Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em petitório de fl. 509, o advogado do exequente informa que este faleceu, 

conforme certidão de óbito juntada à fl. 510, requerendo prazo para 

habilitação. Contudo, verifico que passaram mais de oito meses, sem que 

os herdeiros do exequente promovessem a habilitação.

Desta forma, intima-se o advogado do exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias promova a habilitação dos herdeiros nos termos do artigo 687 e 

seguintes do CPC, sob pena de extinção do processo por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 4276 Nr: 244-50.2004.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Souza Ramos - 

OAB:, Geraldo da Costa Ribeiro Filho - OAB:3234-B/MT, Gerson 

Valério Pouso - OAB:Lei 6.830/80, João Gonçalo de Moraes Filho - 

OAB:, Olga Geny Almeida Alves - OAB:2006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 Processo n.º 244-50.2004.811.0019

Código n.º 4276

Vara Única

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente decisão de fl. 188, EXPEDINDO-SE novo 

mandado de intimação, avaliação e penhora.

Para tanto, atente-se que o ato via oficial de justiça deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 2899- 

MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, §7º 

da CNGC Judicial – TJMT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 18 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34207 Nr: 806-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Processo nº 806-05.2017.811.0019

Código nº 34207

Vara Única

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 49, e tendo em vista a inexistência de 

defensoria publica nesta comarca, desde já NOMEIO como defensora 

dativa a Dra. JÉSSICA RODRIGUES DE SOUZA, inscrito na OAB/MT sob o 

n.º 22870-O, para apresentar as alegações finais em favor do réu 

CLEBERSON DOS SANTOS SOUZA, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB), e art. 264 do CPP.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor da causídica 

nomeada o valor equivalente 5(cinco) URH’s.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135564 Nr: 1874-30.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM, YTMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as partes participaram da audiência agendada na 

presente data, firmando acordo, conforme termo acostado aos autos. 

Assim, devolvo os autos à Secretária para que seja encaminhado ao MPE 

para manifestação, sendo então dado normal prosseguimento ao feito, nos 

termos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133069 Nr: 168-12.2016.811.0017

 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): Dantes Umberto Lasse - ME, Dante Umberto 

Lasse, Rafaela Lasse Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 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.: 143624 Nr: 1064-84.2018.811.0017

 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: Massa Falida de Banco Morada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Oppelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto Carvalho 

Pereira - OAB:RJ 58.717, MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO 

- OAB:65541, Maria Angela Siqueira Moraes - OAB:RJ 115.228

 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.: 6988 Nr: 1-10.1989.811.0017

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Willy Henke, Maidi Waldow Henke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abi Roque de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577, Mario Takatsuka - OAB:43638/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132972 Nr: 101-47.2016.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Delanhese, Eduardo Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:12.304/A-MT

 Autos ID N.º 132972

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Impugnação ao Valor da Causa, proposta por 

Ricardo Oliveira Selmi em face dos autores da ação principal de código nº 

12382.

Tendo em vista que já havia sido protocolada mesma ação com idêntico 

propósito (cód. 16743) a qual já teve seu trâmite realizado e já 

devidamente julgada, o presente feito perdeu seu objeto de ser.

É o breve relato. Decido.

 Consoante constatado, em razão do julgamento da ação de impugnação 

ao valor da causa de cód. 16743, objeto dos mesmos autos, ocorreu à 

perda do objeto do presente incidente processual.

Ante o exposto, e com fulcro no art. 485, inciso VI do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Isento de custas.

 P.R.I.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

São Félix do Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

 JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17381 Nr: 309-75.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Antonio Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius de Melo Ribeiro - 

OAB:14977-OAB/GO

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o requerido sobre a petição de honorários do perito nomeado, no prazo de 

5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144506 Nr: 1638-10.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMM Lopes & Filhos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Martins de Souza Comércio-ME, Rafael 

Martins de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Santos Oliveira - 

OAB:19635

 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):

 Cod. Proc.: 144378 Nr: 1586-14.2018.811.0017

 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: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Kanaxuê -S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 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 24 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):

 Cod. Proc.: 144531 Nr: 1648-54.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenira da Silva Setúbal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. 41/42, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 24 de outubro de 2018, às 15:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135082 Nr: 1536-56.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Notários e Registradores -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rodrigues Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:25100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. 12/12, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 24 de outubro de 2018, às 14:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Edital

Processo: 282-77.2008.811.0098 Código: 26901.FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. 

INTIMAR A PESSOA ACIMA QUALIFICADA QUE FOI REVOGADA AS 

MEDIDAS PROTETIVAS. Sentença: PROCESSO/CÓDIGO Nº 26901 

SENTENÇA Vistos, etc.Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS em favor de VALDIRA BALTAZAR RIBEIRO, perseguido pela 

Autoridade Policial, em desfavor de PANTALHÃO AGUILERA FILHO.O 

Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento dos presentes autos 

(fl. 20).Decido.O parquet, em sua manifestação, aduziu não se fazerem 

necessárias as medidas protetivas uma vez que o réu não foi encontrado 

conforme certidão de fl. 18.Nesse sentido, uma vez que as medidas 

protetivas foram deferidas em 16.04.2008 (fls. 13/14), ou seja, há mais de 

10 (dez) anos, não tendo sido encontrado o réu, tampouco havendo 

novas notícias de crimes domésticos em desfavor da vítima, tratando-se 

apresente de medida cautelar satisfativa atípica REVOGO-AS.Intimem-se 

pessoalmente a vítima.Uma vez que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, int ime-se por edita l .Ciência ao Ministér io 

Público.P.R.I.C.Translade-se as cópias necessárias ao processo principal 

(cód. 26983).Após,arquive-se mediante as baixas e anotações de 

praxe.Porto Esperidião/MT, 26 de abril de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de DireitoE, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 
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que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA,digitei.Porto Esperidião, 19 de 

julho de 2018 Fatima Adrielly Silva FreitasGestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-68.2010.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSITANO SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE BARROS NETO OAB - MT0008841A (ADVOGADO)

 

Finalidade: Proceder a intimação da parte autora para promover o 

cumprimento de sentença.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 28/2018-DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Ribeirão Cascalheira, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Ofício n. 210/2018-CSC/CGJ de 13 de julho de 2018.

R E S O L V E:

REVOGAR a portaria de n°. 22/2018/DF, datada de 18 de junho de 2018, 

que designa o período de 26/7/2018, das 08:00 às 18:00 horas (local) para 

realização da CORREIÇÃO ORDINARIA no Cartório de 1°. Ofício de 

Querências – MT.

P. R. Cumpra-se, encaminhando cópia a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado e ao Cartório de 2°. Ofício da comarca de Querência 

– MT.

Querência-MT, 19 de junho de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38670 Nr: 12-29.2016.811.0080

 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: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON PAULO GRIEGER, ANILDO GRIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48.104/RS, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Ante o exposto, 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, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da 

ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.CONDENO o réu ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

da parte contrária, sendo que estes fixo em 10% do valor atualizado do 

débito, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se por 30 dias eventual 

requerimento nos termos do artigo 513, § 1º, do CPC. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42299 Nr: 1691-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON COLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Eugênio de Arantes, AMADEUS BORGES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impusiono o presente feito ao 

para intimar a parte autora, via DJE, para que se manifeste sobre a ordem 

de bloqueio de ref. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40207 Nr: 519-87.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI, Julci Carla Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista o teor do provimento nº. 045/2011 que revogou o provimento nº. 

043/2011, impulsiono estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na 

pessoa de seu Advogado, a fim de solicitar a ciomplementação do 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, informando o valor de R$ 

1.700,00 (um mil e setecentos reais), que deverão ser recolhidos mediante 

emissão de guia indicando o nome da Oficial Julmaria Alves lImasdisponível 

no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> 

emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, possibilitando o cumprimento 

do mandado de execução, autorizados através da portaria nº. 051/2007, 

de 05/11/2007. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem 

acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao 

sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de 

Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 

065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33705 Nr: 903-21.2014.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDTBSM, CHDOQM, IJS, LEJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELFAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

aguardar decurso do prazo solicitado, o que deverá ser devidamente 

certificado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59742 Nr: 2529-36.2018.811.0080

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Trata-se de reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva 

proposto pela defesa técnica do acusado IRON FERNANDES DE OLIVEIRA, 

já qualificado nos autos.

 Argumenta a defesa do acusado que não estão presentes os requisitos 

da prisão preventiva, bem como que, diante de suas condições pessoais 

favoráveis, merece aguardar o julgamento do processo em liberdade e, 
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caso necessário, basta a imposição de medidas cautelares diversas da 

prisão. Argumenta também que a vítima e esposa contribuíram para o 

deslinde da situação, visto que teriam agido de forma arbitrária ao 

perseguirem o denunciado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido, consoante parecer anexo aos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, observo que os motivos que decretaram a prisão preventiva 

do acusado - há pouco mais de duas semanas - permanecem inalterados, 

tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela 

gravidade e operosidade concreta da ação, uma vez que “modus 

operandi” justifica a custódia cautelar, conforme já assentada pela 

pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a defesa técnica tenha alegado que o denunciado possui 

residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, entendo 

que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do acusado no 

intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a 

fim de assegurar o desenvolvimento da instrução criminal com celeridade 

e eficiência, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, pois ao Poder 

Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos 

criminosos como acautelar o meio social.

 Assim, não se pode, diante de tal contexto, falar em constrangimento 

advindo da medida de cautela, uma vez que se coaduna com hipótese 

prevista na lei processual.

Com efeito, cumpre ressaltar que o acusado Iron não possui todas as 

condições favoráveis, como faz crer a defesa, tendo em vista que, 

conforme certidão de antecedentes criminais juntada na Ação Penal em 

apenso (código 59940), o réu é reincidente, eis que possui contra si 

processo executivo de pena (código 98006) pela prática dos crimes de 

furto, em trâmite na comarca de Água Boa/MT.

Ademais, possui contra si outras ações penais, a saber: código 29306, 

pela prática do crime de furto qualificado, em trâmite na comarca de 

Canarana/MT e código 15837, pela prática do crime de homicídio simples 

tentado, em trâmite na comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, 

ressaltando-se que este último feito já se encontra na fase do artigo 422 

do CPP, remanescendo apenas a realização de julgamento.

De qualquer sorte, consigno que as condições pessoais favoráveis não 

garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos 

elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, notadamente 

demonstrada pela REITERAÇÃO DELITIVA do acusado (HC 299126/SP, 

Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 

19/03/2015 RHC 053347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

Julgado em 03/02/2015, DJE 03/03/2015 HC 296539/SP, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 06/11/2014, DJE 

14/11/2014 RHC 049951/PB, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, Julgado 

em 04/09/2014, DJE 23/09/2014).

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar é plenamente 

necessária, por visar à garantia da ordem pública, ante a gravidade do 

delito supostamente praticado, requisito que, aliado à materialidade e aos 

indícios de autoria, inviabilizam a revogação da prisão preventiva.

Outrossim, importante frisar que no caso em tela a aplicação da lei penal 

deve se sobrepor aos direitos de ir e vir do acusado, acautelando-se o 

meio social e espancando qualquer sensação de impunidade quanto ao 

crime hediondo ora praticado nesta Comarca.

 Conquanto o Poder Judiciário não seja o órgão competente para garantir a 

segurança pública, mas não resta dúvida de que suas decisões também 

devem estar voltadas para tal objetivo, pois o clamor público, a reiterada 

prática de crimes, os criminosos à solta, acabam por afetar a ordem 

pública.

 Por oportuno, registro que tal prisão não atenta contra a presunção 

constitucional de não-culpabilidade, presente também em pacto 

internacional ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito 

contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, 

expressamente a prisão preventiva.

 Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que: "... o 

princípio de inocência não impede que sejam tomadas determinadas 

medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, desde que de conteúdo cautelar, sejam provisórias e 

necessárias". (Código de Processo Penal, p. 724, Saraiva, 1993).

Também acentua que: "... o princípio deve ser empregado com critério e 

equilíbrio, buscando-se uma justa posição entre o direito de punir do 

Estado e o direito penal público subjetivo de liberdade do cidadão". (Ob. 

Citada) Afirma, ainda, o mesmo autor, que a receita para se buscar o 

ponto de equilíbrio é verificar se a prisão resguarda a segurança social e 

a medida não se mostra injusta ou desnecessária.

 Assim, no conflito de princípios constitucionais (direito à liberdade X 

segurança da sociedade e do Estado) deve prevalecer o que mais atenda 

ao interesse público.

 Oportuna a lição de Júlio Fabrini Mirabete: "... o conceito de ordem pública 

não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a 

acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da 

gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, 

como já se decidiu no STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à 

reação do meio ambiente à ação criminosa". (Código de Processo Penal 

Interpretado, 8ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 690).

A prisão preventiva, na hipótese, não se mostra injusta, mormente 

havendo fortes provas da existência do crime e da autoria, não podendo 

ser revogada.

 O pedido de revogação da prisão preventiva do acusado não é capaz de 

alterar o quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar. Além disso, 

observo que EM MUITO SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA 

AÇÃO JÁ RECEBIDA, o que será melhor solucionada com a instrução 

criminal, de modo que ainda persistem os indícios de autoria suficientes 

para a manutenção da custódia.

Assim, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação 

à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que 

decretou sua prisão preventiva.

 Ciência ao MPE.

 Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais.

Considerando-se a decisão já proferida no presente feito, além do regular 

trâmite dos autos principais, arquivem-se este incidente com as baixas 

necessárias e anotações de estilo, à luz do disposto na CNGC (ação penal 

apensada).

Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57938 Nr: 1683-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:22439/A

 O pedido de revogação da prisão preventiva do acusado não é capaz de 

alterar o quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar. Além disso, 

observo que EM MUITO SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA 

AÇÃO JÁ RECEBIDA, o que será melhor solucionada com a instrução 

criminal, de modo que ainda persistem os indícios de autoria suficientes 

para a manutenção da custódia.Assim, verificando-se que não houve 

qualquer alteração fática em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o 

pedido, mantendo a decisão que decretou sua prisão 

preventiva.SECRETARIA: certifique o cumprimento da carta precatória 

expedida com a finalidade de inquirir a vítima. Dando prosseguimento ao 

feito, designo audiência de continuação para o dia -----------------------------

------, às -- (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes, testemunhas e advogados. Ciência ao Ministério Pùblico. 

Cumpra-se com urgência, haja vista que o réu se encontra PRESO. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39553 Nr: 317-13.2016.811.0080

 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: ARS-AGROPASTORIL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MELLO, Dione Rodrigues dos 

Santos, Lídio Padilha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - 

OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 
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- OAB:19527/O, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556-B/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

providêncie o necessário a distribuição da Carta Precatória de ref. 22, bem 

como recolha o valor de nova diligência para cumprimento do mandado 

Citatório em relação à Lídio Padilha de Lima e Dione Rodrigues dos Santos.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 002/2018/DF.

O Excelentíssimo Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, 

Meritíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal e Diretor do Foro da 

Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, no uso de suas atribuições legais e,

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que é a seguinte a relação das inscrições deferidas para o TESTE 

SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS NIVEL SUPERIOR do Fórum da Comarca 

de Ribeirão Cascalheira-MT, que em conformidade com o Edital 01/2018/DF 

– DJE 10269/2018 e 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8.813, de 

17/05/2012 e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para realização do certame (CIA0125488-26), nesta Comarca de 

Ribeirão Cascalheira-MT.

Relação dos candidatos com inscrições deferidas na Comarca de Ribeirão 

Cascalheira-MT:

1- Uglênia Vieira Barros Bueno.

2- Verônica Ferreira de Moura Amorim.

3- Lorrainy Alves Ribeiro.

4- Ruthe Mara Cardozo Maffei.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou 

expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 

na forma da lei.

Ribeirão Cascalheira, 19 de julho de 2018.

 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito em Substituição Legal e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 1575-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSSB, BdSB, RGdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARIA CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:368260, Rafaela dos Santos - OAB:

 Impulsiono o presente feito para intimar a patrona da parte autora para 

manifestar acerca da proposta de alimentos do réu de ref. 17, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35737 Nr: 2361-76.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Arcará a autora com o 

pagamento das verbas da sucumbência e honorários advocatícios no 

patamar de 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, observado benefício da 

gratuidade.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30862 Nr: 809-47.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERCI PARENTE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Arcará a autora com o 

pagamento das verbas da sucumbência e honorários advocatícios no 

patamar de 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, observado benefício da 

gratuidade.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 2658-83.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILCAR TOBIAS, Cacilda Rondelli Tobias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HELENA 

MANZANARES SOUTO - OAB:199322/SP, MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, RICARDO VIDAL - OAB:2679/O, SALATIEL CANDIDO 

LOPES - OAB:132010/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682/B

 Vistos.

Julgados os Embargos à Execução, livre está a exeução para prosseguir.

 Assim, não vejo óbice à liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, 

conforme já havia determinado a Magistrada antecessora.

 Afinal, reforço que o alvará não foi assinado, anteriormente, porque 

estava pendente de decisão o efeito suspensivo dos Embargos à 

Execução ajuizados, de modo que estava ULULANTE a necessidade de 

prudência e cautela.

Deste modo, certifique-se o trânsito em julgado da decisão da Magistrada 

anterior, conforme já havia consignado.

Dê-se fiel cumprimento à liberação dos valores (certificando igualmente o 

trânsito em julgado desta decisão), observando, com cautela, o Provimento 

n. 68 do Conselho Nacional de Justiça.

Após todas as certificações e transcurso dos prazos, nova conclusão 

para assinatura do alvará.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36756 Nr: 323-57.2015.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR TOBIAS, Cacilda Rondelli Tobias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA HELENA 

MANZANARES SOUTO - OAB:199322/SP, MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, RICARDO VIDAL - OAB:2679/O, SALATIEL CANDIDO 

LOPES - OAB:132010/SP

 Por tais motivos, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Custas e honorários advocatícios pelo 

Embargante, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da 

causa.Traslade-se cópia desta sentença aos autos de Execução de 

Código 36756.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 34580 Nr: 1331-06.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31410 Nr: 1535-21.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA NUNES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por se tratar, todavia, 

de parte beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a execução 

destes valores, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34620 Nr: 1366-63.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER à parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do 

art. 33 e 61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e um por cento) 

sobre o salário de benefício, nunca inferior a um salário mínimo, que 

deverá ser pago mensalmente pelo instituto réu, desde a Data de Entrada 

do Requerimento administrativo (DER), com incidência de correção 

monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora 

calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o 

ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo final 

(DCB) a data da publicação desta sentença, na forma do artigo 1-F da Lei 

9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Os valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e 

acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 

1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada vencimento. Por não exceder a 

condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 1145-80.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER à parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do 

art. 33 e 61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e um por cento) 

sobre o salário de benefício, nunca inferior a um salário mínimo, que 

deverá ser pago mensalmente pelo instituto réu, desde a Data de Entrada 

do Requerimento administrativo (DER), com incidência de correção 

monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora 

calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o 

ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo final 

(DCB) a data da publicação desta sentença, na forma do artigo 1-F da Lei 

9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Os valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e 

acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 

1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada vencimento. Por não exceder a 

condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30446 Nr: 350-45.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUSCIMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se o INSS, observando o envio dos autos, para apresentar 

contestação de mérito, no prazo legal.

Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47176 Nr: 2540-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeová Peres de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:OAB-MT 13.607

 Processo nº 2540-86.2017.811.0052 – Código 47176.
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Vistos, etc..

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto a 

certidão de ref. 30.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45629 Nr: 1722-37.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Código 45629

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido da cota ministerial (ref. 51).

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acercar dos documentos acostados à ref. 48.

Após, VISTA ao Ministério Público.

Em seguida, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 2894-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2894-14.2017.811.0052 – Código 47907

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o lapso temporal desde a expedição de 

carta precatória para intimação do réu quanto à sua pronúncia 

(19/04/2018 – ref. 114), por se tratar de réu preso, CERTIFIQUE-SE nos 

autos quanto ao cumprimento da missiva e em caso negativo, 

REQUISITE-SE informações ao juízo de Araputanga/MT.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45572 Nr: 1704-16.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintia Sabina Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Silvano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono da parte requerente acerca do número do 

telefone da parte requerente, qual seja, (65) 99620-1797, para as 

providências que entender necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35425 Nr: 189-14.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pereira Canela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do acusado, o doutor (a) advogado(a), Dr.(ª) Charles 

de Paula Almeida (OAB 24735-O), sendo que os honorários advocatícios 

serão fixados em sentença, de acordo com o trabalho realizado.

 Homologo a desistência das testemunhas ausentes, conforme requerido 

pela acusação, com a anuência da defesa.

Encerrada a instrução, saem os presentes intimados para apresentação 

de memorias finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 403, § 3º do CPP.

 Saem os presentes devidamente intimados.

 Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35425 Nr: 189-14.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pereira Canela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 189-14.2015.811.0052 – Código 35425

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 DE JULHO DE 2018 

ÀS 17H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 010/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

-Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor desta comarca de Rosário Oeste-Mato 

Grosso e no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a decisão proferida em 17 de Julho de 2018, pelo Sr. 

Eduardo da Silveira Campos – Vice-Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos autos de Pedido de Abertura de Processo 

Seletivo de Estagiário N. 33/2018- CIA 0717185-04.2018.8.11.0032, que 

autorizou a realização de processo seletivo nível médio nesta comarca;

 TORNA PÚBLICA a abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de Nível médio, para duas vagas a serem preenchidas no 

ano de 2019 e cadastro de reservas, bem como a data, horário e local em 

que será realizada a prova.

 1.DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO CURRICULAR

1.1.Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou 

privadas de educação superior.

 1.2. Os estagiários de nível médio deverão estar matriculados em Escolas 

do Estado de Mato Grosso reconhecidas pelo Ministério da Educação – 

MEC.

1.3. Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 

16 (dezesseis) anos completos.

 2.DAS INSCRIÇÕES

 2.1.As inscrições serão feitas na Diretoria do Foro da Comarca de 

Rosário Oeste-MT, no período de 23/07/2018 a 10/08/2018, das 12horas 

às 19horas.

2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

2.3. A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará de edital a ser publicado no átrio do Fórum de Rosário Oeste-MT, 

no dia 15 de agosto de 2018.

 3.DAS PROVAS

 3.1.O processo seletivo será realizado em etapa única na Escola Estadual 

" Arthur Borges" no dia 01 de setembro de 2018 às 08horas, com duração 

de 04 (quatro) horas.

 3.2.O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva com 40 

(quarenta) questões de múltipla escola.

3.3. As questões serão elaboradas de acordo com, o conteúdo 
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programático constante do anexo II do Edital 14/2012/GSCP, publicado no 

DJE nº 8813, em 17/05/2012.

4.DA COMISSÃO

 4.1. A Banca Examinadora do Teste Seletivo será composta por: 

Presidente: Dr. Ricardo Nicolino de Castro - Juiz de Direito e Diretor do 

Foro, membros: Ceila Consuelo Carvalho Martins- Gestora Geral, Orestina 

da |Paixão Abreu – Gestora Adm. III e Ederaldo Lemes do Prado – Gestor 

Judicial.

 5.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Os estagiários são auxiliares da justiça, sem vinculo empregatício de 

qualquer natureza, nomeado por ordem aprovação pelo Tribunal de 

Justiça, pelo período de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, 

percebendo, a título de gratificação, o equivalente ao vencimento de 

bolsa-auxílio fixado em R$ 736,68 (setecentos e trinta e seis reais e 

sessenta e oito centavos) para estudantes de nível médio, sendo 

assegurado aos estagiários auxilio transporte no valor de R$ 158,40 

(cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

5.2. Encerrado o processo seletivo, a Comissão Examinadora reunir-se-á 

imediatamente para proceder à correção das provas, com a atribuição das 

notas.

5.3. Quaisquer dúvidas ou omissões do presente edital serão sanadas 

pelo Presidente da Banca Examinadora, através de requerimento por 

escrito, datado, assinado e protocolado na Diretoria do Foro desta 

Comarca de Rosário Oeste, regendo-se o processo seletivo, no que não 

conflitar com o presente Edital, pelas normas do Edital nº 14/2012/GSCP, 

publicado nº 8813, em 17/05/2012, que se encontra à disposição dos 

interessados na Diretoria do Foro desta Comarca.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

edital.

Rosário Oeste-MT, 19 de Julho de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26946 Nr: 80-02.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oeleson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 Vistos em correição.

Redesigno a audiência de continuação para o dia 27/09/2018 as 16:00, 

devendo-se intimar as testemunhas JOIRDES e HUGNEY, expedindo-se 

mandado de condução coercitiva, eis que, devidamente intimados (fls. 

109), não compareceram e nem apresentaram justificativas. Advirta-se, no 

mandado, que m caso de nova ausência, será aplicada multa de um salário 

mínimo para cada testemunha faltante, sem prejuízo de encaminhar os 

autos ao Ministério Público, para providencias quanto a ocorrência do 

crime de desobediência.

Intime-se a testemunha de defesa via mandado no endereço declinado na 

petição apresentada nesta audiência, a qual defiro a juntada.

Abre-se vista dos autos ao MP, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

o endereço atualizado da testemunha FRANK, expedindo-se, se for o 

caso, novo mandado de intimação ou carta precatória.

 Aguarde-se a realização da audiência redesignada.

Saem os presentes intimados.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27989 Nr: 875-08.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balbina Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade 

ajuizada por BALBINA SAMPAIO, em face do INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os 

requisitos para a concessão do referido benefício previdenciário.

Inicialmente, verifico que os autos retornaram ao juízo de origem para fins 

de regular tramitação, ocasião em que a parte autora apresentou 

requerimento administrativo indeferido pela autarquia federal (fl.94) que, 

em seguida, apresentou sua contestação de mérito (fls.97/100).

Pois bem. Considerando a necessidade de oitiva de testemunhas 

arroladas pela parte autora (fl.107-verso), DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 2018, às 16h30min.

 Cumpre salientar o comparecimento das testemunhas à audiência ora 

designada, deverá ocorrer por intermédio do causídico da ação, conforme 

preceitua o art. 455 do CPC.

INTIMEM-SE a parte autora, bem como a requerida, esta por meio de 

remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para comparecerem à audiência 

ora designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28672 Nr: 1550-68.2011.811.0032

 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: Benedito Clemente da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, 

Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:21.412/O, Roque Pires 

da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 14 

de Agosto de 2018 às 14h00min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54578 Nr: 2616-15.2013.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Fortunato Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos do devedor proposta por José Fortunato Souza, 

assistido pela Defensoria Pública em face do Município de Rosário Oeste, 

em oposição à ação de execução fiscal que tramita apenso a estes autos.

Argumentou a nulidade da citação ficta vez que no seu entendimento não 

foram realizadas todas as tentativas para oportunizar sua citação 

pessoal.

No mérito, argumentou indevida a cobrança e ao final requereu a 

procedência dos embargos.

A decisão inaugural foi proferida às fls. 11.

Devidamente citado o Município de Rosário Oeste postulou pela 
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improcedência dos embargos e prosseguimento da execução.

Instadas a se manifestarem acerca da fixação de pontos controvertidos o 

embargado postulou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o 

embargante quedou-se inerte.

É o que merece registro.

Vieram-me conclusos. Decido.

Da leitura dos autos, constato que o presente feito comporta o julgamento 

na fase processual na qual se encontra.

 Sem maiores delongas, verifico da leitura dos autos que os embargos 

improcedem.

Ademais, não há nulidade da citação, porque após diversas diligências 

com o intuito de localizar o embargante sem ter sido alcançada a citação 

pessoal, o único meio para a regularização da relação processual foi à 

citação por edital, o qual bem observou as exigências legais nos termos 

do artigo 256 e 257 ambos do Código de Processo Civil.

 Quanto ao débito fiscal, nada fora trazido aos autos a demonstrar o 

adimplemento da dívida que ensejou a propositura dos autos de código 

24742.

Neste cenário, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

 Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar o embargante no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, vez que foi assistido pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso.

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos em apenso de código 

24742.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53758 Nr: 1853-14.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus Nunes, Orivaldo Nunes, 

Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:OAB/MT 3.577-B, Jonathan Washington da Costa Oliveira - 

OAB:13953, Julio Silo da Conceição Filho - OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos, etc.

Considerando o teor contido na Súmula 517 do STJ, fixo em fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, os honorários advocatícios em 

sede de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente.

 INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor de R$ 22.917,88 (vinte e dois mil novecentos 

e dezessete reais e oitenta e oito centavos), sob pena de ser acrescido 

ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

 Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE.

 No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57884 Nr: 1852-92.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermelindo Hugo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otoniel de Matos - 

OAB:OAB/MT 2825

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino a secretaria da vara que proceda a correção da 

ordem das peças que formam o presente processo, devendo a denúncia 

constar de primeiro plano.

Homologo a desistência das testemunhas, conforme requerido pelo 

Ministério Público.

Estando encerrada a instrução processual, converto as alegações orais 

em memorias escritos.

Abre-se vista dos autos ao MP, e após, à Defesa constituída, para que 

apresentem suas alegações finais no prazo legal. Em seguida, conclusos 

para sentença.

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-11.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000291-11.2017.8.11.0032 REQUERENTE: TANIA MARIA RODRIGUES DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

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 e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, proposta pela reclamante em desfavor da 

reclamada BANCO BONSUCESSO S/A, sob o fundamento de desconto 

indevido em conta corrente oriundo de relação jurídica inexistente. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a reclamada, 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. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovem os débitos da parte 

autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte reclamante. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, opino pela improcedência do 

pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

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 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. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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, 
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expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT), 

conforme decisão proferida nos autos, bem como para se manifestar 

quanto à petição constante no andamento de ID n. 14243460.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67878 Nr: 1724-04.2016.811.0032

 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): Rosinaldo Evaristo da Costa, Benedito Vieira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777/O

 SENTENÇA

Vistos em correição

Ofertada proposta de transação penal, em audiência realizada em 07 de 

Dezembro de 2016, ao autor do fato, o mesmo concordou com as 

condições ofertadas, conforme Termo de Audiência de fl. 22.

Ademais, depreende-se dos autos que o autor do fato cumpriu 

integralmente as condições acordadas em audiência de transação penal, 

razão pela qual é salutar a extinção da punibilidade.

Por fim, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade, com as 

ressalvas do art. 76, § 6º da Lei 9.099/95 (fls.41/42).

ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do autor do fato, 

pertinente ao ilícito penal que lhe fora imputado, extinguindo o feito e 

determinando seu arquivamento, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 1389-82.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM, DANIEL VINICIUS 

DE AMORIM, DENIS FRANCISCO DA SILVA, ADILSON AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, DEBORA SMERDECK PIOTTO - OAB:22984/O, 

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, CONCEDO a liberdade 

provisória ao acusado Iago Ricardo Amorim, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica. Ainda, DEFIRO o pedido de retirada das 

tornozeleiras eletrônicas dos acusados Daniel Vinicius de Amorim e 

Adilson Amorim da Silva.Contudo, os requeridos deverão cumprir as 

seguindas medidas cautelares diversas da prisão:a) comparecimento 

mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I);b) 

não se ausentar desta Comarca em que reside sem autorização do juízo 

(art. 319, IV); e,c) não envolver-se em atividades criminosas.EXPEÇA-SE 

Alvará de Soltura do acusado Iago Ricardo Amorim, se por outro motivo 

não estiver preso, cabendo à SEJUDH a colocação da tornozeleira 

eletrônica no requerido. EXPEÇA-SE Alvará de Liberação do Equipamento 

Eletrônico em favor dos acusados Daniel Vinicius de Amorim e Adilson 

Amorim da Silva.ABRA-SE vista dos autos ao MPE para a apresentação 

das alegações finais. Após, INTIMEM-SE as partes para suas razões 

finais.Às providências”. Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel 

Feil Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69381 Nr: 1006-12.2014.811.0053

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

INTIME-SE o eminente Defensora Dativo nomeado nos autos para 

apresentar a contestação da parte requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75424 Nr: 382-89.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UGO DA CONCEIÇÃO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com 

efeito, diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na 

prefacial, bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular 

ensejam a presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse 

legal que isenta do pagamento das custas judiciais.

Intimem-se a parte requerente a comprovar o depósito do valor das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67774 Nr: 1526-06.2013.811.0053

 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: PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos, bem como 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67774 Nr: 1526-06.2013.811.0053

 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: PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte Requerido Arthur Queiroz 

Neto, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 34046 Nr: 1056-14.2009.811.0053

 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: Espólio de LUIZ MOISES PINTO ARAGÃO DE SEIXAS, 

ELIANA ALVES ARAGÃO DE SEIXAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, EDEVALDO LODI, ERMES RUBIN PASQUALOTO, EDNA EBURNIO 

BENFICA, EMPRESA JOHN DEERE, LUCIANA LODI, JOÃO ROSISCA, JOÃO 

BATISTA FERREIRA DONINHO, NELSON GOMES BENTO, LAERCIO 

BENFICA, MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES, IVONE PEDROSA 

CURY MUSSI PASQUALOTTO, LEOFLAN LODI, UNIVALDO DE OLIVEIRA 

BELÉM, TERRAPLENAGEM IRMÃOS RODRIGUES LTDA, ZINEIDE BARROS 

BELÉM, PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Moreira de 

Moraes - OAB:118.620/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Binoto de Oliveira - 

OAB:13980-A/MT/SP, ANGELA ROBERTA DA SILVA - OAB:6902, 

Arnaldo Franco de Araújo - OAB:13807/MT, Gustavo Amato Pissini 

- OAB:261030, João Rosisca - OAB:23003/SP, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705, Luiz Carlos Ribeiro Negrão - OAB:4632, Marcelo 

Martins de Oliveira - OAB:5958/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Pedro Ferreira Doninho Neto - OAB:273754/SP, Pedro 

Pereira Campos Filho - OAB:12071/MT, Rafael Augusto das Flores 

Rosa - OAB:277106/SP, Tassiana Braga Pereira Campos - 

OAB:13376/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86787 Nr: 1114-02.2018.811.0053

 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: RMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gabriel da Silva Júnior - 

OAB:12.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14250-A/MT

 Vistos etc.

DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86783 Nr: 1112-32.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

COMPROVE a parte requerente o recolhimento das custas processuais, 

em 05 (cinco) dias, pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-79.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINTE FONTES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINTE FONTES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-97.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL ARISTIDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA ROSA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 10 dias, manifestar acerca da 

alegação da tese de nulidade absoluta, por falta de citação. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de julho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000117-02.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-98.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-83.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERMES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-15.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERMES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11858 Nr: 900-60.2008.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO FERNANDES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUBET RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Maria Costa Botelho - 

OAB:11881-A/DF, Daniela Sampaio Steinle - OAB:12266-B/MT, Lilian 

Vanessa Mendonça Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, por meio do seu patrono (DJE), para 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 2073-15.2018.811.0039

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENCEDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

LÁCTEOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADILA ARIANE NASCIMENTO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS BARROSO ALBERTO - 

OAB:238615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2073-15.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 89000.

Vistos.

 Cuida-se de Embargos de Declaração manejados por VENCEDOR 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA., alegando que houve 

contradição na decisão proferida de referencia n. 4.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 
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repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.(sem 

negrito no orginal).”

Pois bem, verifico que a contradição a que diz respeito e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da sentença.

Eventuais divergências de entendimento em decisão prolatada pelo 

julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso objetivando a sua 

reforma, no entanto, não perfazendo a contradição citada pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, prosperam os fundamentos da parte no que diz respeito a 

contradição ao acrescentar as duas datas para o cumprimento da liminar e 

sustar os protestos, quais sejam, dia 18/05/2018 e 18/06/2018.

Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da decisão de 

referencia n. 4, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Aduz em síntese que recebeu duas notificações de protesto junto ao 

segundo serviço notarial e registral de São José dos Quatro Marcos/MT, 

sendo eles sob os números de título n. 0034C e 0034D, com valores de R$ 

5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) cada uma, com data de vencimento 

de 18/05/2018 e 18/06/2018 prazo limite de pagamento datado de 

06/07/2018...”

No mais, permanece inalterada a decisão liminar vergastada.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87917 Nr: 1588-15.2018.811.0039

 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: IVONE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA DORNELLES DE LIMA - 

OAB:23569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vistos. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois 

a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita a parte autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). Entrementes, recebo a inicial e DETERMINO que se expeça o 

competente alvará judicial a Caixa Econômica Federal, determinando o 

levantamento de valores referentes à rescisão do contrato de trabalho em 

nome da ‘de cujus’ Camila Dias da Silva. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de junho de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66972 Nr: 160-66.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO EVANGELHO DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 

02/07/2015, devendo ser observada a prescrição quinquienal, e 

CONDENAR o instituto requerido para CONVERTER o benefício 

auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo 

terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou seja, 

30/05/2017.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista 

a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao 

INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, 

serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta 

de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros 

moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88689 Nr: 1922-49.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PEREIRA DA CONCEIÇÃO PAZETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMILTON CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer – Entregar Coisa Certa 

proposta por Elaine Pereira da Conceição Pazete em face de Esmilton 

Campos da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.Aduz em 

apertada síntese que a requerente adquiriu do requerido um automóvel, 

dando em troca, como forma de pagamento, outro automóvel e dessa 

forma, assumiria as 54 parcelas pendentes no valor de R$ 684,84 

(seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), ficando 

acordado que o requerido iria entregar o documento do carro após a 

quitação de todas as taxas e financiamento do automóvel e, que ao 

término do financiamento o requerido efetuaria a transferência do veículo 

para a requerente.Entretanto, realizado todas as obrigações acordadas 

pelas partes, o requerido se recusa a entregar os documentos do 

automóvel, tendo em vista que o requerido se comprometeu a entregar os 

documentos e, desde já, a requerente deseja que o acordo pactuado seja 

cumprido, uma vez que a parte autora não pode ter posse do automóvel 

sem que a documentação esteja em dia.Ademais, Designo o dia 24 de julho 

de 2018, às 15h00min., para realização de audiência de conciliação (art. 

334/CPC), as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, nos termos do artigo 334, §10º, do CPC.Cite-se e 

intime-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência. Realizada a audiência, intime-se o requerido, por 

meio de seu representante legal, para, querendo, responder a presente 

ação no prazo legal de 15 (quinze) dias, na forma do art. 335 do 

CPC.Faça-se consignar que o não comparecimento da parte autora à 

referida audiência importará em extinção e arquivamento do processo, 

assim como o fato de que a ausência do requerido determinará a revelia 

quanto à matéria de fato, conforme art. 344 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de junho 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88930 Nr: 2045-47.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2045-47.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 88930.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81635 Nr: 3236-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE BUENO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3536-64.2017.811.0039

CÓDIGO 81635

Vistos.

Defiro conforme o requerido pela parte autora em ref. 30.

Cumpra-se, devendo ser observado quanto ao cumprimento as 

disposições contidas no despacho de ref. 04, intimando o executado no 

endereço declinado em ref. 08.

 Requisite-se o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça em 30 

(trinta) dias, caso não seja a parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81635 Nr: 3236-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE BUENO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 2073-15.2018.811.0039

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENCEDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

LÁCTEOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADILA ARIANE NASCIMENTO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS BARROSO ALBERTO - 

OAB:238615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57374 Nr: 1826-73.2014.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Inicialmente observo tratar-se de processo envolvendo pessoa que 

possui limitação na sua capacidade de se expressar, em razão de 

deficiência na fala e audição, conforme consta em laudos médicos em 

anexo. Em continuidade e, em observância à Convenção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, a qual o Brasil é signatário, sobretudo o seu 

artigo 12, somado à Lei 13.146/2015 (Estatuto da pessoa com deficiência) 

c/c art. 1.783–A do CC há que se considerar que a limitação do 

interditando não é total, sendo ele capaz de, minimamente, realizar atos da 

vida civil. Por estes motivos, estando o feito devidamente instruído, 

DETERMINO A INTERDIÇÃO PARCIAL com concessão de tutela antecipada, 

do senhor José Carlos Lopes, especificamente para atos da vida civil 

concernentes à administração patrimonial/financeira, de modo a permitir 

que outros atos de natureza diversa possam ser exercidos pelo 

interditando de maneira autônoma, inclusive realização de casamento e 

divórcio; NOMEIO, na mesma oportunidade, como sua curadora, a senhora 

Eloides de Souza. Por oportuno, e pelos motivos expostos no sentido de 

dispensabilidade de produção probatória adicional, nos moldes do artigo 

355 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO com julgamento 

de mérito.

 Expeça-se termo de curatela.

Após, ao arquivo.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

 Promotor(a) de Justiça

Eloides de Souza

Interditando

Donizete Ferreira de Queiroz

Advogado Interditando

José Carlos Lopes

Interditado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77079 Nr: 879-14.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FÁBIO ROMUALDO, JOSÉ ÍTALO SILVA 

CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 Vistos.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de 

JOSÉ FÁBIO ROMUALDO e JOSÉ ÍTALO SILVA CAMILO, como incurso nas 

disposições do art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº. 

11.343/06.Nesse sentido:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE 
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DROGAS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAR DEFESA 

PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PROCESSO E PRESCRIÇÃO NÃO 

SUSPENSOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- A notificação prevista no art. 55 

da Lei 11.343/06, ainda que realizada por edital, não suspende o curso do 

processo ou o prazo da prescrição, pois se trata de ato processual 

diverso da citação. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024110322203001 

MG, Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 10/12/2013, 

Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

10/01/2014).Assim, considerando que a Defesa Prévia não foi 

apresentada no prazo legal por advogado constituído pelos denunciados, 

bem como a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca, NOMEIO, 

nos termos do art. 55, §3º, da Lei 11.343/06, o douto advogado Dr. André 

Luiz Picoli Herrera, OAB/MT 21.121, militante nesta Cidade e Comarca, o 

qual deverá ser intimado desta nomeação para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar DEFESA PRÉVIA em favor dos denunciados JOSÉ FÁBIO 

ROMUALDO e JOSÉ ÍTALO SILVA CAMILO.Na resposta, consistente em 

defesa preliminar e exceções, o denunciado poderá arguir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretendem produzir e, até o número de 05 

(cinco), arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º, Lei n° 11.343/06). Após, 

conclusos para anál ise de eventual  recebimento da 

denúncia.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos – MT, 10 de julho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64594 Nr: 1771-88.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV, GRDS, JAMJ, SDCS, JADA, JGMDA, SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565, ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - OAB:MT 10.565, CHARLES 

KLEBER RODRIGUES - OAB:OAB/MT 15.876, DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, JULIANO 

DUARTE PRIOTO - OAB:MT 18566, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - 

OAB:MT-8278, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:MT 19991/O

 AUTOS Nº 1771-88.2015.811.0039

CÓDIGO 64594

Vistos.

Em análise detida dos autos, em especial à informação ventilada em 

evento de ref. 287 e, configurada a impossibilidade temporária de remessa 

dos autos à Defensoria Pública local, NOMEIO o(a) Douto(a) Advogado(a) 

WAGNER RICCI DA SILVA, OAB/MT 21.379 PARA ATUAR NA DEFESA DE 

JULISMARCO ALVES DE ARAUJO, o qual desempenhara tal múnus 

público, por força da disposição estanque do artigo 22 e seguintes do 

Estatuto e Código de Ética da ilustre OAB.

 Intime-se o Advogado militante nesta comarca acerca da referida 

nomeação, ao passo que, não havendo objeção daquele, abro vistas para 

que apresente as alegações finais, nos termos do §3º, do art. 403, do 

CPP.

Por outro lado, observa-se que o réu SIDNEI DA CONCEIÇÃO SILVA, 

embora possua patrono devidamente constituído nos autos, conforme 

instrumento procuratório de fls.335, até o momento, não apresentou seus 

memoriais finais.

Desse modo, intime-se o advogado constituído nos autos, qual seja 

JULIANO DUARTE PRIOTO, mediante vistas dos autos, para que apresente 

as alegações finais em defesa do réu SIDNEI DA CONCEIÇÃO SILVA nos 

termos do §3º, do art. 403, do CPP.

 Com a juntada de tais, torno os autos conclusos para a prolação de 

sentença.

Certificada a impossibilidade de qualquer daqueles, voltem os autos 

conclusos.

Às providências.

Cientifiquem-se o Ministério Público e as Defesas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61534 Nr: 754-17.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 754-17.2015.811.0039

CÓDIGO 61534

Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela ré EDNARA RIBEIRO DE 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, uma vez que preenche os requisitos de 

admissibilidade.

 Por arremate, tendo em vista que esta comarca não dispõe de Defensor 

Público atuante, NOMEIO o(a) Douto(a) Advogado(a) WAGNER RICCI DA 

SILVA, OAB/MT 21.379 para o ato, o qual desempenhara tal múnus 

público, por força da disposição estanque do artigo 22 e seguintes do 

Estatuto e Código de Ética da ilustre OAB. Desde já, diante dos trabalhos 

desempenhados, e por força do provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando 

em consideração o momento processual em questão arbitro a título de 

honorários advocatícios 01 (um) URH a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.

 Intime-se o Advogado militante acerca da referida nomeação, ao passo 

que abro vistas para que apresente as razões de recurso no prazo legal.

Com a vinda das razões recursais, intime-se o Ministério Público para 

apresentar as respectivas contrarrazões, também no prazo legal.

Decorrido todos os prazos e certificada a intimação do réu, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação, com as nossas homenagens, sendo desnecessária nova 

conclusão dos autos a esta Magistrada.

Às providências.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 011/2018-DF - Tornar Público a abertura de EDITAL para 

inscrição de advogados regularmente inscritos na OAB que queiram 

exercer atividade jurídica como defensor dativo na área cível e/ou criminal 

nos processos em tramite nesta Comarca, bem como para o ajuizamento 

de ações judiciais em que a parte demonstrar-se hipossuficiente, no 

período compreendido entre 23 a 27 de julho de 2018.

* O Edital n° 011/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110389 Nr: 2301-67.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JÚLIO ENERGIA S/A, JDC 1ª VARA DE 

COMODORO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA 

DE AQUINO GRISOSTE BARBOSA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9348

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.
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Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108592 Nr: 1130-75.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, JDC 2ª 

VARA CÍVEL VILHENA/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYENSON ROBERTO THOMAZZI PRIAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 

OAB:2681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111417 Nr: 2884-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

MOSAIC FERTELIZANTES DO BASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:MT/6.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110985 Nr: 2624-72.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 6ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS, 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GILBERTO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRELENA SANDIM DA SILVA 

- OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110636 Nr: 2433-27.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO AMAZONAS S/A, JDC 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRÃOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:12.997-E MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:
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 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6566 Nr: 1585-46.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilibaldo João Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo Moreira da Silva - 

OAB:61067, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724, Osmar Schneider - OAB:2.152B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da petição do leiloeiro de fls. 117 e 120, bem 

como as datas do Leilão Judicial designado para : 1º LEILÃO: 20 de julho 

de 2018, a partir das 10:00 horas; 2º LEILÃO: 20 de junho de 2018, a partir 

das 13:00 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8975 Nr: 610-19.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando A. Ferreira & Cia Ltda, Juliana 

Gomes de Arruda Ferreira, Fernando Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO A. FERREIRA & CIA LTDA, 

CNPJ: 03949986000139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, ficando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), 

se casado(s) for(forem), de que foi(foram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir.

Bem(ns) Arrestado(s): VW/VOYAGE GL PLACA: GNF: 1517 UF: MG

ADVERTÊNCIAS: 1. O(s) executado(s) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do término do prazo deste edital, deverá pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena do arresto 

converter-se automaticamente em penhora. 2. Aperfeiçoada a penhora, o 

executado terá o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 17 de julho de 2018

Betina Wollmeister dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40723 Nr: 1200-12.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rosa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao aporte de Oficio do INSS, que comunica que o 

beneficio da Autora fora transferido para o Banco Bradesco, Agencia de 

Lucas do Rio Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 2152-15.2017.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, EVANDRO 

ROBERTO CORTEZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA MARTINS - OAB:SP/246.397, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT/17.613, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:SP/182.514, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto aos honorários propostos pelo Sr. Perito Nomeado, EDER NOVAES 

MOREIRA, no valor de R$ 93.600,00 (noventa e tres mil e seiscentos 

reais), para efetuar e comprovar nos autos o depósito no prazo de 05 

dias, através de guia para depósito em conta única, a ser emitida no site 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no link depósitos 

judiciais na opção emissão de guia pública.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39286 Nr: 394-80.2011.811.0085

 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: JOÃO HOEPERS

 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:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

530,19 (quinhentos e trinta reais e dezenove centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 63. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 404,55 (quatrocentos e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos) para custas e R$ 125,64 (cento 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 e 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 da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha
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Gestora Administrativa III

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57319 Nr: 50-26.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANA AMANCIO DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 50-26.2016.811.0085, Protocolo 

57319, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 31/2018-Diretoria

 O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito 

Substituto e Juiz Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 RESOLVE:

 C o n c e d e r  a o  S e r v i d o r  B r u n o  A s s a d  d e  L i m a , 

Distribuidor/Contador/Partidor, matrícula 21802, 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio, relativa ao quinquênio de 14.03.2013 a 14.03.2018 nos 

termos do Artigo 109 da Lei Complementar nº 04/90, condicionando o 

usufruto à conveniência do serviço.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 19 de julho de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56728 Nr: 658-82.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar de Moraes Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT, MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499/O

 Vistos, etc.DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DO REGIMEAcolho o pedido 

do Ministério Público e altero a fração de progressão de regime da Guia 02 

para 1/6 (um sexto), visto que se trata de crime hediondo praticado no ano 

de 2006, antes da alteração legislativa que elevou a fração para 2/5 (dois 

quintos).DA DATA BASE PARA PROGRESSÃO DO REGIMEAcolho o 

pedido da defesa e altero a data base para progressão do regime para o 

dia 03/04/2012, por ser a data da última prisão (fls. 21).(...) DO NOVO 

CÁLCULO DE PENAElaborei nesta data novo cálculo de pena, via sistema 

MGP, encontrando a data de 14/12/2017 para progressão de 

regime.Desse modo, determino a aposição de faixa verde na capa dos 

autos.Determino a expedição de ofício à Cadeia Pública requisitando 

atestado de conduta carcerária.Determino, ainda, a intimação do Ministério 

Público e da Defesa para se manifestar sobre os novos cálculos e sobre a 

progressão de regime, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28590 Nr: 1270-30.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT

 Nesta data procedi à atualização do cálculo da pena, via sistema MGP 

(anexo).Intime-se o patrono do réu.Cientifique-se o Ministério Público.Após 

manifestações das partes, voltem os autos conclusos para homologação 

do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65196 Nr: 997-36.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lusiel Cabral Pereira, Paulo Roberto Verdego 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 (...) Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública 

e para assegurar a instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP, 

INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e CONVERTO a prisão em 

flagrante dos LUSIEL CABRAL PEREIRA e PAULO ROBERTO VERDEGO DE 

SÁ em preventiva. Expeçam-se mandados de prisão, cumprindo-se na 

forma da lei, inserindo-os no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP 

2.0 e 1.0). II - DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (...) Desse modo, tornou-se 

necessário a adequação e/ou disponibilidade de pauta, razão pela qual, 

excepcionalmente, DESIGNO a audiência de custódia para o primeiro dia 

útil em que estarei presente na Comarca, qual seja, dia 20 de julho de 

2018, às 12h30min.Requisitem-se os presos e, caso ainda estejam 

recolhidos no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, 

desde já determino sua transferência para a Cadeia Pública de Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, dando anuência para a transferência, já que 

sou o juiz corregedor de ambas unidades prisionais. Cientifique o 

representante do Ministério Público e defesa técnica.Considerando a 

suspensão das atividades da Defensoria Pública na Comarca, nomeio 

como advogado dativo para o autuado LUSIEL CABRAL PEREIRA o Dr. 

André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT 15.333, que deverá ser 

intimado desta decisão. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do 

inquérito correspondente, nos termos do art. 1.684, § 3°, da CNGC/MT. 

POR FIM, DETERMINO A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA NESTES 

AUTOS (164 TABLETES DE COCAÍNA), guardando-se amostra necessária 

à realização do laudo definitivo e eventual contraprova, devendo-se ainda 

observar as cautelas necessárias. Todavia, considerando que a referida 

droga também está vinculada ao APF nº 1381-12.2018.4.01.3601, na 1ª 

Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, FICA 

CONDICIONADA A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA À 

CONCOMITANTE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 

CÁCERES/MT. Comunique-se à Autoridade Policial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64693 Nr: 709-88.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Leite Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 (...)Sendo assim, não há se aplicar a suspensão do executivo decorrente 

da prisão do recuperando em 20/03/2017 até a data de eventual soltura 

nos autos da ação penal/cód. 60782, em tramite perante este juízo, 

tampouco até a data do cumprimento do mandado de prisão em 

15/06/2018.Nesta data procedi à atualização do cálculo da pena, via 

sistema MGP (anexo), sendo que está previsto o implemento do requisito 

objetivo para progressão para o regime semiaberto em 22/07/2018, bem 

como já houve o implemento do requisito objetivo para concessão de 

livramento condicional.Em razão disso, ponha-se tarja verde na capa dos 

autos.Intimem-se Ministério Público e a Defesa para se manifestar sobre a 

possibilidade de livramento condicional e progressão para o regime 

semiaberto, no prazo de cinco dias.Após manifestações das partes, 

voltem os autos conclusos para homologação do cálculo.Os honorários 

advocatícios da advogada dativa serão arbitrados oportunamente, 

conforme o trabalho desempenhado.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60782 Nr: 420-92.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Leite Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 21.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

SAMUEL LEITE MARQUES, brasileiro, natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, nascido em 21/11/1993, filho de Ester Leite Marques, inscrito 

no CPF sob o n° 044.132.341-38 e portador da cédula de identidade RG n° 

2033293-9, como incurso nas sanções previstas no art. 180, caput, do 

Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51243 Nr: 1074-55.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar Martins Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Robervelte Braga Francisco - OAB:8.834/MT

 25.Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, ABSOLVER o acusado ELIOMAR MARTINS FLORES 

quanto ao delito tipificado no art. 157, §2°, incisos I, II e V, por duas vezes, 

na forma do art. 70, ambos do Código Penal.26.Certificado o trânsito e 

julgado oficie-se aos órgãos de registro criminal, nas formas da lei.27.Por 

fim, arbitro em favor do advogadao dativa, Dra. Robervelte Braga 

Francisco – OAB/MT n. 8834, honorários advocatícios proporcionais no 

montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em observância à 

proporcionalidade entre o trabalho realizado e o disposto no item 1.1 da 

Tabela XIX da OAB/MT 2018. Expeça-se certidão de crédito para fins de 

cobrança, independentemente do trânsito em julgado da sentença, sendo 

que os honorários de eventual fase recursal serão arbitrados 

oportunamente, conforme o trabalho realizado.Publique-se, registre-se e 

intimem-se. Cumpra-se.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 19 de julho de 

2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 32-68.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 .DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOAssim, designo audiência 

de continuação para inquirição das testemunhas remanescentes Eliane 

Martins dos Santos e Ailton Batista da Silva para o dia 03 de agosto de 

2018, às 13h00min. Intime-se a defesa e o Ministério Público para 

comparecerem à audiência.Intime-se o acusado para ciência da do ato, 

ficando ressalvada que a sua presença é facultada.Por fim, considerando 

que foram suspensos os atendimentos do Núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca por meio da portaria n° 779/2017/DPG, e, tendo em vista 

que a defesa do acusado durante a instrução foi realizada pela 

Defensoria Pública, nomeio a causídica Dra. Gracielle Cristina Romero 

Munhoz, OAB/MT 20.748 para patrocinar a defesa do acusado, cujos 

honorários serão arbitrados ao final da instrução processual com a 

prolação da sentença, conforme trabalho desempenhado.Intime-se a 

causídica para assumir o compromisso com urgência ou informar o 

desinteresse em assumi-lo.Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119469 Nr: 2663-31.2017.811.0102

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRUNO BOEING FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2663-31.2017.811.0102

Código Apolo nº: 119469

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida apresentado por 

Bruno Boeing Filho. Aduz ser proprietário e possuidor de 01 (um) 

caminhão graneleiro, composto por: 01 SCANIA/R 420 a4x2 e 02 

Reboques GUERRA, cujo conjunto é utilizado na atividade precípua de 

transporte de grãos como arroz, milho, soja. Aduz que na data de 

0/05/2017, o seu veículo foi apreendido na Fazenda Luciana, sob o 

argumento de que o motorista do Requerente – Rogério Pereira de Melo, 

estava transportando madeira seu autorização, oportunidade em que foi 

lavrado o auto de infração n° 6.514/08 e Termo de Apreensão n° 644122, 

todavia, aduz que seu veículo não estava sendo utilizados na prática da 

infração ambiental.

 Analisando os autos, verifico que o bem o qual o requerente pretende 

restituir, foi objeto de acordo entre o Ministério Público e o requerente na 

ação civil pública n° 1971-32.2017.811.0102 e n° 1537-43.2017.811.0102.

Assim, tenho que o feito perdeu o objeto.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, 

ante a perda superveniente do objeto.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.

Ciência ao MP.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 18 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115232 Nr: 898-25.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MANOEL 

CÉSAR DAS CHAGAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos Código: 115232

 Vistos em correição.

 Inobstante o caráter personalíssimo do direito vindicado, tratando-se de 

processo já sentenciado, afigura-se inviável a extinção do feito por perda 

de objeto.

Desse modo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença.

Nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

cautelas de praxe.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 18 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116574 Nr: 1433-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELH

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029920/7/2018 Página 517 de 519



 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 Autos nº: 1433-51.2017.811.0102

 Código n°: 116574

Vistos, etc.

Tendo em vista decorrer da livre manifestação da vontade das partes e 

por não violar a lei, HOMOLOGO a transação formalizada pelas partes na 

audiência de conciliação (ref. 39), pelo que DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e cautelas de 

praxe.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 18 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111089 Nr: 832-79.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CAMARGO SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

(i) DECRETAR a resolução contratual do ajuste identificado na inicial; (ii) 

REINTEGRAR a autora na posse do imóvel localizado na Data 07, da 

Quadra I-17, matriculado sob o n° 1.116, no Registro de Imóveis de 

Vera-MT, com área de 709,50m², situado na Avenida Otawa, n° 2.428, 

Bairro Esperança, cidade de Vera-MT; e (iii) CONDENAR o requerido ao 

pagamento da multa compensatória prevista no parágrafo segundo da 

cláusula segunda do contrato, no importe correspondente a 20% (vinte 

por cento) do valor da avença, sobre o qual deverá incidir a taxa Selic 

(que já engloba juros de mora e correção monetária), desde a citação (art. 

405, CC), devendo ser abatido do crédito o valor pago pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123839 Nr: 1752-82.2018.811.0102

 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: LUIZ CARLOS ZANCHET, GISELE MARIA RAURO 

ZANCHET, BOLIVAR ROQUE ZANCHET, ADELINO ZANCHET FILHO, 

MARCIA APARECIDA DE LIMA ZANCHET, BERNARDET TEREZINHA 

ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO MACENA SILVA, JOÃO ANTONIO 

DOS SANTOS, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 567 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a liminar para determinar que os requeridos GREGÓRIO 

MACENA SILVA, JOÃO ANTONIO DOS SANTOS e JUNIOR CESAR LEITE 

DA SILVA se abstenham de praticar ato de esbulho ou turbação em face 

da posse dos autores sobre o imóvel rural denominado Fazenda Sodema, 

de 4.164,7365 ha (quatro mil, cento e sessenta e quatro hectares, setenta 

e três ares e sessenta e cinco centiares). Para o caso de descumprimento 

deste preceito, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), sem prejuízo de responsabilização criminal pelo crime de 

desobediência.EXPEÇA-SE o competente mandado proibitivo.Deverá o 

Oficial de Justiça proceder à identificação pormenorizada (tanto quanto 

possível) da situação em que se encontra a propriedade, bem como das 

pessoas que porventura estejam no local, advertindo-as que a área está 

sub judice e de que deverão se retirar da área imediatamente, sob pena de 

responsabilização civil e criminal.Caso necessário, fica requisitado, desde 

já, o reforço policial, nos termos do artigo 471 e seguintes da CNGC.No 

cumprimento do mandado, havendo obstaculação de quem quer que seja, 

o Oficial de Justiça deverá lavrar o auto relativo à obstrução e 

subscrevê-lo com duas testemunhas, fazendo-o juntar incontinente aos 

autos, comunicando o fato a este juízo (art. 474, CNGC).O prazo para 

contestar a ação será contado a partir da intimação dos réus acerca 

desta decisão (art. 564, parágrafo único, CPC).INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 17 de Julho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO  GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SAPEZAL 

 
EDITAL N. 011/2018-DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais.   
 
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de advogados ad hoc, regularmente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil, para ajuizamento e acompanhamento das ações, assistências em 
audiências, cíveis e criminais, quando necessário, para o acompanhamento de processos 
decorrentes da nomeação em audiência e ainda realização de Júris Populares;  
 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de criação de um cadastro único de advogados habilitado 
a receber nomeação dativa perante a Comarca de Sapezal-MT; 
 
RESOLVE: 
 
Tornar Público a abertura de EDITAL para inscrição de advogados regularmente inscritos na OAB 
que queiram exercer atividade jurídica como defensor dativo na área cível e/ou criminal nos 
processos em tramite nesta Comarca, bem como para o ajuizamento de ações judiciais em que a 
parte demonstrar-se hipossuficiente, no período compreendido entre 23 a 27 de julho de 2018. 
O cadastramento dos interessados poderá ser feito pessoalmente, na Diretoria do Foro, mediante o 
preenchimento do requerimento previsto do anexo I deste Edital, no qual deverá fornecer seu 
nome, endereço e telefones onde possa ser encontrado (comercial ou celular), atestando, ainda qual 
a sua área de atuação (cível, criminal ou ambas), e que se encontra devidamente inscrito como 
advogado nos quadros da ordem dos Advogados do Brasil, sob as penas da lei, acompanhado de 
cópia da Carteira da OAB. 
A fixação dos honorários será realizada em conformidade com o previsto na Tabela da Ordem dos 
Advogados do Brasil, devendo o Estado suportar o pagamento aos Advogados nomeados, nos 
termos da legislação vigente. 
Findo prazo do presente edital, a lista dos advogados cadastrados ficará disponível na sede deste 
Juízo, em ordem alfabética, e a nomeação dos interessados, será realizado em sistema de rodizio 
sequenciado entre advogados inscritos e militantes na Comarca, evitando-se privilégios, conforme 
preceitua o art. 302, da Seção 21 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – 
CNGC.  
Fica desde já cientificado o defensor(a) inscrito(a) de que deverá ter disponibilidade para 
atendimento aos assistidos, bem como o comparecimento imediato, de regra, à sala de audiências 
(cerca de 10 minutos após ser convocado), no caso de nomeação para o ato, se não puder fazer 
presentes, será acionado o seu substituto imediato, obedecendo-se, rigorosamente a lista de 
nomeação, restando-lhe preclusa a oportunidade, sem prejuízos de futuras novas nomeações. 
Por fim, ficam ainda cientificados os eventuais interessados de que configurada a recusa sucessiva 
em três oportunidades consecutivas (incluída a hipótese de não atendimento do telefone 
celular/comercial), esta será tida por desistência a permanência na lista geral sem prejuízos do 
futuro novo cadastramento, ressalvada a avaliação da conveniência e oportunidade pelo Juiz 
Diretor do Foro, em face da justificativa a ser apresentada. 
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Deverá a Diretoria do Foro, ainda, oportunamente, efetuar novos cadastramentos, ressalvada a 
permanência dos já inscritos, sendo a estes, resguardado o direito de permanecer na lista, 
independentemente e de novo cadastramento, salvo se formalizar seu pedido de exclusão.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro possa alegar 
desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu, Remilson Fabio de Moraes, Gestor Geral que digitei. 
 
Sapezal-MT, 19 de julho de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 
 

DADOS PESSOAIS  
 
NOME:  
 
RG :            
                                                           
DATA DE EXPEDIÇÃO: 
 
ENDEREÇO: 
 
BAIRRO: 
 
CIDADE: 
 
E-MAIL: 
 
FONE1:                                              
 
 FONE 2: 
 
Nº DA OBA: 
 
ÁREA DE INTERESSE DE ATUAÇÃO: 
 
(  ) CIVEL                 ( ) CRIMINAL             (  ) ATUAÇÃO EM AUDIÊNCIAS  
 
(   ) ATUAÇÃO EM JÚRI POPULAR  
 
Pelo presente, nos moldes do edital nº 011/2018-DF, do Fórum da Comarca de Sapezal/MT, 
DECLARO estar ciente das disposições contidas no mesmo, bem como atesto minha regular 
inscrição como advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, motivo pelo qual, 
solicito, nesta ocasião, o cadastramento como defensor dativo nas áreas de interesse acima 
especificadas. 
 
Sapezal-MT,           de            de. 
 
 
 
ADVOGADO REQUERENTE – OAB Nº  
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